Regulamin korzystania z krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Górze
1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek"
w Górze przy ul. Szkolnej 2, zwanej dalej "pływalnią".
2. Właścicielem pływalni jest Gmina Góra zwana dalej "Właścicielem".
3. Pływalnią administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela.
4. Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się
z postanowieniami niniejszego regulaminu i podporządkowania się ich treści.
5. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od 9.00 do 22.00, z wyjątkiem dni,
w których obiekt będzie nieczynny z uwagi na święta, przerwy technologiczne lub
konserwacyjne, podawanych do publicznej wiadomości przez Zarządcę w formie
ogłoszenia.
6. Ze względu na zawody sportowe, awarie, godziny dostępności pływalni mogą ulec
czasowej zmianie.
7. W dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt, przerw
technologicznych lub konserwacyjnych oraz ferii zimowych i letnich), pływalnia jest
udostępniona w godzinach od 9.00 do 16.00 wyłącznie dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Góra, w ramach zajęć dydaktycznych.
8. Ostatnie wejście na teren pływalni następuje nie później niż 75 minut przed jej
zamknięciem.
9. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem,
a nagrania z kamer mogą być podstawą do ustalania odpowiedzialności użytkowników
pływalni.
10. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności
użytkowników, a jego zapisy są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
11. Z pływalni korzystać mogą :
1) grupy zorganizowane,
2) osoby indywidualne,
12. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren pływalni zobowiązane są zgłosić się do
personelu pływalni i uzgodnić warunki korzystania z obiektu, opiekun grupy musi także
powiadomić ratownika o wejściu grupy.
13. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką i nadzorem opiekuna.
14. Opiekunowie grup odpowiedzialni są za zachowanie podopiecznych na terenie całego
obiektu.
15. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie

uprawnienia (instruktor pływania, trener, nauczyciel WF).
16. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób.
17. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
18. Na teren pływalni cała grupa wchodzi jednocześnie.
19. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć.
20. Wejście grup szkolnych na pływalnię w ramach zajęć dydaktycznych odbywa się
zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć w pływalni.
21. Obowiązuje zmiana obuwia na klapki basenowe przed i po korzystaniu z pływalni, która
odbywa się wyłącznie w wyznaczonej strefie.
22. Zmiana ubrania na strój kąpielowy odbywa się w przebieralni.
23. Za korzystanie z pływalni pobiera się opłatę zgodnie z ustalonym cennikiem.
24. Wejście na pływalnię odbywa się po otrzymaniu paska z transponderem w kasie przy
wejściu.
25. Pasek z transponderem jest jednocześnie biletem wstępu oraz kluczem do osobistej
szafki ubraniowej.
26. Odebranie paska z transponderem oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią
niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść .
27. Czas pobytu na pływalni liczy się od momentu wejścia przez bramkę wejściową do
momentu odczytania pamięci z paska z transponderem w kasie przy wyjściu .
28. Pasek z transponderem jest zwracany do okienka kasowego po wyjściu z przebieralni
i uregulowaniu należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni.
29. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
30. Zabrania się pozostawiania bez opieki osób niepełnoletnich nie umiejących pływać.
31. Dzieci do lat 3 korzystające z pływalni muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.
32. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do:
1) umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących przed wejściem
na teren hali basenowej (obowiązuje również każdorazowo po skorzystaniu z WC);
2) noszenia transpondera w sposób widoczny dla personelu pływalni;
3) zachowania porządku, czystości i ciszy;
4) noszenia;
a) jednoczęściowego

lub

dwuczęściowego,

przylegającego

do

ciała

stroju

kąpielowego, w przypadku kobiet;
b) kąpielówek przylegających do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do

połowy uda, w przypadku mężczyzn;
5) noszenia czystego stroju kąpielowego, spełniającego wymogi higieniczne oraz
estetyczne, bez zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub
plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa
korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia
pływalni.
33. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie
maksymalnej ilości osób korzystających, która wynosi 30.
34. Korzystanie na terenie pływalni z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się
wyłącznie po uzyskaniu zgody od personelu pływalni oraz fotografowanych lub
filmowanych osób.
35. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego
i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody od personelu
pływalni.
36. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
37. Ze względu na konieczność zapewnienia zasad higienicznych i bezpiecznych warunków
korzystania z pływalni, osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
1) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników lub podczas czasowej nieobecności
ratowników oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
2) przebywać w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji
odurzających;
3) skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;
4) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów;
5) biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób
zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu;
6) wszczynać fałszywych alarmów;
7) zaśmiecać lub zanieczyszczać wodę w basenie oraz teren pływalni;
8) wchodzić i wychodzić z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi;
9) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza
sytuacjami wypadkowymi;
10) niszczyć urządzeń i wyposażenia pływalni;
11) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu
pływalni;
12) korzystać na terenie przebieralni, umywalni i hali basenowej z telefonów

komórkowych;
13) wnosić sprzętu muzycznego (radio, magnetofon, odtwarzacz CD, DVD, MP3 lub inne
podobne) oraz instrumentów muzycznych;
14) palić wyrobów tytoniowych oraz substancji odurzających w tym również tzw.
e-papierosów;
15) żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni
i umywalni;
16) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
17) wprowadzać zwierząt, rolek, rowerów, hulajnóg, desek skateboard, wózków
dziecięcych oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie;
18) wchodzić na murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie
przeznaczone ;
38. Na teren pływalni zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi,
chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z ranami
oraz z opatrunkami.
39. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się
poleceniom i nakazom wydawanym przez ratowników oraz personel pływalni.
40. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników
oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub
personel pływalni.
41. Wszelka działalność zarobkowa na pływalni, w tym również udzielanie prywatnej nauki
pływania za wynagrodzeniem, możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządcy.
42. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre
obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób
przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do postanowień
niniejszego regulaminu oraz zaleceń ratowników i personelu pływalni będą wezwane do
dobrowolnego opuszczenia pływalni, bez prawa dochodzenia zwrotu wcześniej
uiszczonych opłat.
Załącznik nr 1 do uchwały nr L/422/18
Rady Miejskiej Góry
z dnia 21 czerwca 2018 r.

