
 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie  
ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów 

 

REGULAMIN BASENU KRYTEGO 
 
 

1.Basen kryty jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. 

2.Basen kryty jest czynny:  w dni powszednie w godz. 5.45 – 22.15  w soboty w godz.5.45 – 

21.30, w niedziele w godz.  12.00 - 20.00.       

3.Na terenie basenu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania 

z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do 

użytkowników którzy nie stosują się do regulaminu. Monitoring jest prowadzony w sposób 

nie naruszający dóbr użytkowników. 

4.Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Każda 

osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do przestrzegania zapisów niniejszego 

regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi. 

5.Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na basen kryty. 

6.Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do stosowania się do znaków 

ostrzegawczych, nakazu i zakazu, zachowania szczególnej ostrożności na schodach i  

przejściach zwłaszcza mokrych, użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, 

bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku i innych 

zdarzeniach mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. 

7.Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek  publiczny, dobre 

obyczaje, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób 

przebywających w obiekcie a także osób nie stosujących się do niniejszego regulaminu lub 

do poleceń służb ratowniczych mogą zostać usunięte z obiektu. 

8.Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób 

pełnoletnich. 

9.Na terenie basenu obowiązuje sygnalizacja dźwiękowa: 

Długi sygnał dźwiękowy – zakończenie/rozpoczęcie zajęć 

Kilka krótkich sygnałów dźwiękowych - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika. 

10.Na basenie wyznaczone są następujące strefy do których , po uwzględnieniu swoich 

umiejętności należy dostosować własne plany aktywności 

-strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 120 cm 

-strefa dla umiejących pływać o głębokości do 330 cm 



(głębokości podane są na ścianach niecek basenowych) 

11.Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie 

basenowe. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia na zewnętrzne 

następuje po opuszczeniu szatni – w holu basenu (za bramką). 

12.Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach. 

13.Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić czy szafka jest zamknięta.Za rzeczy 

pozostawione w szafkach otwartych kierownik basenu nie ponosi odpowiedzialności. 

14.Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie obiektu, a nie oddane na przechowanie 

opiekunowi grupy lub do depozytu, kierownik basenu nie ponosi odpowiedzialności.  

15.Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie całego ciała pod 

natryskiem (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp  .  

16. Na basenie krytym  obowiązuje strój kąpielowy spełniające wymogi higieniczne i 

estetyczne. 

17.Dzieci do lat 3 korzystające z basenu powinny posiadać na sobie jednorazowe pielucho 

majtki. 

18.Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, 

chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników. 

19.Ratownikami są osoby noszące strój z napisem RATOWNIK. 

20. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.  

21.Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na 

terenie obiektu nie wolno: 

a)wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, przy braku ratownika na stanowisku oraz 

w czasie prowadzenia akcji ratowniczej. 

b)wnosić i spożywać napoje alkoholowe oraz środki odurzające 

c)wchodzić do wody do strefy głębokiej (powyżej 120 cm) jeśli nie umie się pływać 

d)nurkować z butlą oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika 

e)wnosić opakowań szklanych, puszek ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów 

f)biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu 

g)wchodzić i wychodzić z basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki) 

h)używać sprzętu ratowniczego, poza sytuacjami wypadkowymi 

i)zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz nieckę basenową 



j)niszczyć urządzenia oraz wyposażenie obiektu 

k)palić tytoniu 

l)żuć gumy i spożywać pokarmy w obrębie niecki basenowej, pomieszczeniach przebieralni 

i natrysków 

ł)pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji 

m)wprowadzać zwierząt, rolek, rowerów  

n)zaspokajać potrzeby fizjologiczne poza WC 

22.Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.  

23.Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i 

rekreacyjnego może się odbywać wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika. 

24.Z basenu krytego mogą korzystać: 

     a/grupy – pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 

     b/ klienci indywidualni.  

25.Zajęcia zorganizowane na basenie krytym odbywają się w grupach (rekomendowane 

jest 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia) według ustalonego grafiku zajęć.  

26.Maksymalna ilość osób przebywających w niecce to 40 osób. 

27.Wstęp na basen kryty jest dozwolony osobom posiadającym kartę wstępu, bilety lub 

karnety. Dokument uprawniający do wstępu na basen zachować do kontroli. 

28.Osoby prowadzące zajęcia – wchodzą na basen kryty w stroju ćwiczebnym i w obuwiu 

specjalnym/ trampki, tenisówki lub obuwie podobne/. 

29.Za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie krytym odpowiedzialność ponosi 

prowadzący zajęcia, w pomieszczeniach basenu krytego za właściwe zachowanie 

odpowiedzialny jest opiekun grupy, a za bezpieczeństwo  pływających odpowiedzialny jest 

ratownik. 

30.Kierownik basenu może skontrolować wszystkie zajęcia a w razie stwierdzenia uchybień 

– zakazać dalszego korzystania z basenu krytego. 

31.Grupy korzystające z basenu krytego powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonym 

miejscu sprzęt pływający,  

32.Grupy oraz osoby indywidualne  korzystające z basenu krytego uprawnione są do 

korzystania z szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być 

niezwłocznie opróżniona. 

33. Z basenu korzysta się 60 min. Wliczając w to umycie przed i po zajęciach na basenie. 



34.Ratownicy pełniący dyżur na basenie krytym sprawują ogólny nadzór nad  

przestrzeganiem niniejszego  regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie 

basenu obowiązane są podporządkować się ich nakazom. 

35.Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel wydaje 

rzeczy po ich identyfikacji przez właściciela do 30 dni od ich pozostawienia. 

36.Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu- w tym również udzielanie prywatnej 

nauki pływania możliwe jest za zgodą kierownika obiektu. 

37.Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownika basenu krytego. 

38.W innych sprawach nieobjętych regulaminem decydują przepisy ogólne i kierownik 

basenu. Za zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu, kierownik 

basenu nie ponosi odpowiedzialności. 

39.Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
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