
Regulamin korzystania z pływalni krytej w Chełmży 
 
I.  Postanowienia ogólne 
 

1. Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Turystyki             
w Chełmży. 
 

2.  Z pływalni korzystać mogą: 
- osoby indywidualne - dorośli, młodzież i dzieci, 
- grupy zorganizowane - pod opieką i kontrolą osoby prowadzącej zajęcia. 
 

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 
 

4. Korzystanie z pływalni przez osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane dozwolone jest 
tylko w obecności ratownika dyżurnego. 

 
5. Wstęp na pływalnię dozwolony jest jedynie za okazaniem dowodu wykupienia usługi zgodnie 

z cennikiem pływalni. 
 
II.  Zasady korzystania z pływalni 
 

1. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego, czepka                       
i paska z transporterem na przegubie ręki. 

 
2. Osoby towarzyszące nie korzystające z pływalni nie mogą przebywać na terenie niecki 

basenu. 
 

3. Przed wejściem na basen każda osoba powinna starannie umyć całe ciało pod prysznicem                
z użyciem środków myjących oraz opłukać stopy w brodziku zawierającym środek 
dezynfekujący. 

 
4. Wejście do przebieralni dozwolone jest na 15 minut przed pełną godziną zegarową 

stanowiącą początek czasu korzystania z basenu. 
 

5. Jednorazowe czas korzystania z niecki basenu wynosi 45 minut. 
 

6. Zabrania się korzystać z pływalni osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków 
odurzających, chorym cierpiącym na nieżyty dróg oddechowych oraz na schorzenia skóry 
mogące powodować skażenie wody. 

 
7. Osobom przebywającym na terenie pływalni zabrania się: 

- palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, żucia gumy, spożywania artykułów      
  żywnościowych na terenie szatni, przebieralni oraz hali basenowej,      
- biegania po korytarzach, hali basenowej, w szatni i pomieszczeniach z  
  natryskami,  wpychania do wody innych użytkowników pływalni, skakania   
  do wody,  siadania na linach  torowych,  używania sprzętu ratowniczego do  
  innych celów niż jest przeznaczony,  niszczenia sprzętu oraz urządzeń 
  pływalni 
- zanieczyszczania wody basenowej. 

 



8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane               
z terenu pływalni. 

 
9. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się 

poleceniom personelu pływalni oraz ratownika pełniącego dyżur. 
 

10. W razie niebezpieczeństwa ratownik dyżurny 3-krotnym sygnałem gwizdka może nakazać 
kąpiącym się opuszczenie basenu. 

 
IV.  Korzystanie z pływalni przez grupy zorganizowane 
 

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób ćwiczących w wodzie pod nadzorem                       
i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. 

 
2. Godziny i czas korzystania z pływalni reguluje umowa. 

 
3. Grupa mająca rezerwację toru porusza się tylko w jego obrębie, tor do pływania dla grupy 

wyznacza ratownik pełniący dyżur biorąc pod uwagę ilość i bezpieczeństwo osób 
korzystających z basenu. 

 
4. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia 

nie może przypadać więcej niż 15 uczestników. 
 

5. Obowiązek zapoznania członków grupy zorganizowanej z regulaminem pływalni spoczywa na 
organizatorze zajęć grupowych. 

 
6. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebierać się w przebieralni w strój 

kąpielowy lub sportowy. 
 

7. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia. 
 

8. Do obowiązków opiekunów grup należy w szczególności: 
- wskazanie członkom grupy miejsca oczekiwania na wejście do przebieralni, 
- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, 
- dopilnowanie, aby uczestnicy zajęć  posiadali stroje i czepki kąpielowe, 
- sprawowanie nadzoru nad właściwym zachowaniem uczestników zajęć na 
  korytarzach  prowadzących na płytę basenu oraz w przebieralniach, 
- dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy zajęć przed wejściem do wody 
  dokładnie umyli ciało - pod prysznicem, 
- wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej, 
- poinformowanie ratownika pełniącego dyżur o przybyciu grupy oraz jej  
  stanie liczebnym, 
- przebywanie na płycie basenu i sprawowanie nadzoru nad grupą w czasie  
  prowadzenia  zajęć, 
- prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami  
  bezpieczeństwa i dobrą  praktyką, 
- po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzenie zbiórki, 
  sprawdzenie stanu –  liczebnego grupy i wyprowadzenie jej z hali basenowej   
  do pomieszczeń przebieralni, 
- dopilnowanie zabrania przez wszystkich uczestników rzeczy osobistych                                                
z  przebieralni i szatni, 



- wyprowadzenie grupy z holu głównego pływalni. 
 

9. Grupy bez prowadzącego zajęcia nie mogą korzystać z pływalni. 
 

10. Opiekun grupy zobowiązany jest do stosowania się do poleceń ratownika pełniącego dyżur 
oraz personelu pływalni. 

 
11. Za bezpieczeństwo podczas zawodów oraz innych imprez odpowiedzialność ponosi 

organizator. 
 
V.  Odpłatność 
 
Opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry, według cennika zatwierdzonego przez 
Burmistrza Miasta Chełmży i nie podlega zwrotowi. 
 
VI.  Odpowiedzialność 
 

1. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione              
w szafkach na garderobę oraz w szatni. 

 
2. Za zniszczenie elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub 

zagubienie przedmiotów przekazanych do używania odpowiada sprawca szkody. 
 

3. Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

 
4. Zakup biletu traktowany jest jako akceptacja warunków regulaminu pływalni. 

 
5. Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią 

niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień. 
   


