
REGULAMIN PŁYWALNI 
(przy ZS nr 3 w Wejherowie, z której korzystają uczniowie podczas 

zajęć pływania w klasach IV-V). 

1. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się                                  

z obowiązującym regulaminem. 

2. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od 6:00 - 22:00. 

3. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni 

odpowiedzialni są ratownicy. 

4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, 

niestosujące się do zaleceń ratowników i służb porządkowych mogą 

być usuwane z terenu obiektu bez prawa do zwrotu kosztów 

zakupu biletu wstępu. 

5. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy 

zorganizowane: sportowe, szkolne, zakłady pracy i inne jednostki 

organizacyjne, które wykupiły bilet wstępu lub zawarły umowę                  

z kierownikiem pływalni. 

6. Grupy zorganizowane muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna         

na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały 

czas przebywania na obiekcie. 

7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod 

opieką osób dorosłych. 

8. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub 

dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała. 

9. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz 

estetyczno - moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo 

innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić 

zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego 

10. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany 

jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp. 



11. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki 

zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawicę, 

rumień, różę itp. otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno 

gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje 

dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, 

zaburzenia równowagi. 

12. Na terenie basenu zabrania się: 

 palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych; 

 wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych 

przedmiotów niebezpiecznych; 

 stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam 

przebywających; 

 używać sprzętu ratowniczego i pływającego do innych celów niż jest 

przeznaczony; 

 biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych 

użytkowników; 

 wchodzenia na murki okalające baseny; 

 skakania do wody poza wyznaczonymi miejscami; 

 niszczenia wyposażenia; 

 zanieczyszczania wody basenowej; 

15. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż 

torów basenu. 

16. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nieoddane do depozytu, 

właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

 


