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REGULAMIN PŁYWALNI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE 

A. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Pływalnia kryta jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego  

w Szczecinie.  

2. Na terenie pływalni znajdują się:   

• basen sportowy o wymiarach 25 m x 15 m, głębokości od 1,2 m do 1,8 m (6 torów), 

• basen rekreacyjny o powierzchni 162 m 2 ,głębokości od 0,9 m do 1,2 m,  

• zjeżdżalnia o wymiarach 9 m x 3 m, 

• trybuny dla widzów – udostępniane wyłącznie podczas zawodów i imprez sportowych. 
3. Pływalnia udostępniana jest zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej 

szkoły. Czas korzystania z obiektu może ulec zmianie (zawody sportowe, awaria, zagrożenia lub inne). 

4. Obiekt jest monitorowany. Zapis nagrań z kamer może być podstawą pociągnięcia do 

odpowiedzialności użytkowników naruszających postanowienia niniejszego regulaminu. Monitoring 

prowadzony jest w sposób ciągły, nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników 

pływalni. 

5. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 

kierownictwa pływalni. 

6. Maksymalna dopuszczalna ilość osób korzystających jednocześnie z pływalni wynosi 70 osób.  

7. Obsługa pływalni może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie 

maksymalnej ilości osób, która może przebywać w obiekcie.  

 

B. ZASADY KORZYSTANIA 

8. Wstęp na pływalnię odbywa się poprzez elektroniczny system obsługi klienta - ESOK. Przy zakupie 

biletu w kasie użytkownik otrzymuje transponder (tzw. zegarek) służący do pomiaru czasu przebywania 

na pływalni i zabezpieczenia szafki ubraniowej. 

9. Czas pobytu na terenie pływalni liczy się od chwili przejścia przez bramkę wejściową do momentu 

odczytu transpondera ESOK przy bramce wyjściowej.  

10. W hali basenowej zainstalowany jest zegar do kontroli czasu przebywania w strefie pływalni. 

11. Na terenie pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze:   

• długi dźwięk dzwonka lub gwizdka – nakaz natychmiastowego opuszczenia terenu pływalni 
ze względów bezpieczeństwa,  

• dwa powtarzające się po sobie dźwięki dzwonka lub gwizdka – nakaz opuszczenia terenu 

pływalni, zakończenie pływania.  

12. Przed wejściem na teren pływalni należy obowiązkowo:   

• pozostawić w szatni ubranie wierzchnie oraz  obuwie zewnętrzne (umieszczone w worku), 

• zmienić obuwie zewnętrzne na klapki.  

13. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są posiadać:   

• czysty strój pływacki jedno lub dwuczęściowy (bez kieszeni, przylegający do ciała),  

• czepek, który należy zakładać podczas kąpieli w basenie, 

• klapki i ręcznik. 

14. Przed wejściem do hali pływalni, każda osoba jest obowiązana starannie umyć całe ciało z użyciem 

środków myjących oraz przejść przez brodzik odkażający stopy i klapki.  



15. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, tak by mogły w każdej chwili udzielić dziecku pomocy.  

16. Dzieci do lat 3 korzystające z pływalni, muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki  

do kąpieli, zaleca się dodatkowo stosowanie majtek neoprenowych. 

17. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką  

i nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

18. Osoby, które nie potrafią pływać powinny korzystać wyłącznie ze stref dla osób nie posiadających tej 

umiejętności.  

19. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.  

20. Zasady korzystania ze zjeżdżalni i sauny regulują odrębne przepisy.  

21. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed wejściem 

do wody. 

22. Po skończonej kąpieli w basenie i skorzystaniu z prysznica, należy dokładnie wytrzeć ciało ręcznikiem, 

aby nie wnosić wody do przebieralni.  

23. Zabrania się korzystania z pływalni osobom:   

• odbiegającym stanem higieny od ogólnie przyjętych norm,  

• chorym na choroby zakaźne, układu wydalania, z nieżytem górnych dróg oddechowych, 

• widocznymi schorzeniami dermatologicznymi, otwartymi ranami lub opatrunkami,  

• uczulonymi na środki odkażające, 

• pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  
24. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:   

• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,  

• palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych),  

• wnoszenia i używania przedmiotów szklanych, niebezpiecznych i o ostrych krawędziach, 

• wchodzenia do basenu w biżuterii zagrażającej podczas pływania bezpieczeństwu 
własnemu oraz innych użytkowników,  

• jedzenia i picia oraz żucia gumy,  

• zanieczyszczania wody w nieckach basenowych, 

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC, 

• biegania,  

• spychania lub wrzucania do wody innych użytkowników, 

• skoków do wody bez nadzoru osób uprawnionych,  

• pływania w okularach innych niż pływackie lub do nurkowania, 

• podejmowania prób przepłynięcia długości basenu pod wodą bez uprzedniego 
poinformowania o tym fakcie pełniącego dyżur ratownika, 

• powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób, 

• wszczynania fałszywych alarmów lub paniki, jak też celowego wzbudzania poczucia 
zagrożenia, 

• prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez zgody kierownictwa obiektu,   

• niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecania jej terenu, 

• wprowadzania rowerów, hulajnóg i zwierząt.  
25. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do podporządkowania się decyzjom i nakazom 

wydawanym przez kierownictwo pływalni, ratowników i innych pracowników . Ratownicy ubrani  

są w jednolite koszulki z napisem „ratownik”.  

26. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, odpowiedzialni są ratownicy, a w przypadku zajęć 

zorganizowanych, także ich prowadzący i organizatorzy.  

27. Na terenie pływalni mogą odbywać się zajęcia w grupie zorganizowanej lub indywidualnie tylko pod 

nadzorem osób uprawnionych do prowadzenia zajęć (ćwiczeń w wodzie) i po wcześniejszym uzyskaniu 

zgody kierownictwa pływalni.  

28. Liczebność grupy nie może przekroczyć 15 uczestników na 1 opiekuna. 



29. Zajęcia zorganizowane odbywają się według ustalonego przez kierownictwo pływalni harmonogramu 

zajęć i wykorzystania torów.  

30. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do załatwiania wszelkich formalności w kasie oraz  

do zapoznania uczestników grupy z regulaminami i zasadami funkcjonowania pływalni.  

 

C. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

31. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub w innych miejscach na terenie pływalni szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności.  

32. Osoby przyczyniające się do niszczenia mienia pływalni oraz zanieczyszczania wody w basenach, 

ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody spowodowane przez 

osoby nieletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 

33. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje lub przepisy regulaminu pływalni wraz  

z regulaminami dodatkowymi, mogą zostać usunięte z terenu pływalni z obowiązkiem uiszczenia opłaty  

za dotychczasowy pobyt.  

34. Prowadzenie przez osoby fizyczne i prawne, jakiejkolwiek formy zorganizowanych ćwiczeń na terenie 

pływalni, wymaga pisemnej zgody kierownictwa obiektu.  

35. W trakcie trwania zawodów lub imprez na terenie pływalni za bezpieczeństwo w obiekcie pływalni 

odpowiada organizator.  

36. Za nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania regulaminu obiektu odpowiadają ratownicy. 

37. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni. 

38. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą 

rozpatrywane. 

39. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 51 w Szczecinie.  

   

 


