REGULAMIN
Pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego w Krakowie
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Pływalnia jest zarządzana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z siedzibą
w Krakowie przy ulicy Grochowskiej 20.
Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06.00-22.30,
- w sobotę w godzinach 06.30-13.30,
- w niedzielę w godzinach 16.00-21.30.
Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcją użytkowania.
Z pływalni mogą korzystać:
- grupowo - uczestnicy zajęć,
- indywidualnie - osoby umiejące pływać.
Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników,
prowadzących zajęcia lub służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są zobowiązane podporządkować się nakazom
ratowników pełniących dyżur.
Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających
Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
Zajęcia na pływalni odbywają się według ustalonego harmonogramu.
Grupy zorganizowane muszą mieć, co najmniej jednego instruktora na 15 uczestników,
odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.
Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przybycia na 10 minut przez rozpoczęciem zajęć
i wprowadzić grupę na pływalnie zgodnie z harmonogramem zajęć. Grupa bez prowadzącego nie
będzie wpuszczana na pływalnię.
Uczestnicy zajęć grupowych będą wpuszczani na pływalnię jednocześnie. Spóźnieni nie będą
wpuszczani na zajęcia.
Osoby posiadające uprawnienia do korzystania z pływalni mogą korzystać z szatni na 10 minut przed
planowanym rozpoczęciem zajęć. Po zakończeniu zajęć szatnię należy niezwłocznie opuścić.
Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała pod
prysznicem z użyciem środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i do dezynfekcji stóp w tzw.
„nogomyji”.
W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie plażowe, które
należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w pobliżu wejścia na halę basenową.
Bezwzględnie zabrania się wnoszenia krążków, kółek do nurkowania itp.

19. Na terenie hali basenowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów
komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju
urządzeń elektronicznych,
20. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku
przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane
w sposób uniemożliwiający spadnięcie.
21. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzenia stanu liczbowego grupy przed rozpoczęciem i po
zakończeniu ćwiczeń w wodzie.
22. Zajęcia nauki pływania, doskonalenia pływania mogą odbywać tylko w obecności
instruktorów/trenerów pływania i ratowników.
23. W pomieszczeniach pływalni za bezpieczeństwo uczestników zajęć grupowych odpowiedzialny jest
opiekun/kierownik grupy.
24. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
- palenia tytoniu,
- wnoszenia, podawania, sprzedaży, spożywania napojów alkoholowych,
- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
- przebywania zwierząt,
- wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
- sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
- sprzedaży, wnoszenia, podawania i używania środków odurzających.
25. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, nieoddane na przechowanie
opiekunowi/kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
26. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty
wartościowe.
27. Na sygnał oznaczający koniec zajęć korzystający z pływalni powinni natychmiast opuścić nieckę
basenową.
28. Członkom grup zorganizowanych oraz osobom posiadającym uprawnienia do korzystania z pływalni
nie wolno odstępować swoich uprawnień.
29. Osoby korzystające ze sprzętu pływackiego są zobowiązane do złożenia go po zakończeniu zajęć w
wyznaczonym miejscu.
30. Podczas zajęć na pływalni obowiązuje noszenie czepka kąpielowego na głowie oraz wyłącznie stroju
kąpielowego: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki.
31. Na terenie hali basenowej zabrania się:
- wchodzić do wody bez zezwolenia,
- biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,
- nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru,
- wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, widownię oraz inne urządzenia,
- skakania z fragmentów konstrukcji obiektu,
- używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
- konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej,
- wrzucania do wody resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
- niszczenia wyposażenia,
- zanieczyszczania wody basenowej.

32. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby
skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się
rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności
w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
33. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością po
konsultacji lekarskiej. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób Dyrekcja pływalni nie ponosi
odpowiedzialności.
34. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
35. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% wartości szkody, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania w sprawach o wykroczenia.
36. Kierownictwo pływalni ma prawo kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z pływalni bez regresu finansowego.
37. Podczas zawodów organizator zobowiązany jest:
- przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,
- zapewnić bezpieczeństwo pływającym.
38. Za zgubienie klucza do szafki użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 20 złotych.
39. Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego
regulaminu.
40. Skargi i wnioski można zgłaszać w dni robocze w godzinach 8.00 do 14.00 w Sekretariacie ZSOMS
41. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r, jednocześnie traci ważność regulamin z dnia
1 września 2017 r.

Kraków, 31 sierpnia 2018 r.,

