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REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI ŚLĄSKIEGO CENTRUM
REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWEGO W RABCE-ZDRÓJ
PRZEPISY OGÓLNE

1. Kryta pływalnia położona przy ul. Dietla 5 w Rabce-Zdrój, zwana dalej Pływalnią, jest obiektem
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. Dr Adama Szebesty
2. Pływalnia czynna jest w godzinach od 700 do 2000 . Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn
organizacyjnych lub technicznych. Ostatnie wejście na pływalnię możliwe jest na godzinę przed jej
zamknięciem.
3. Przed wejściem na pływalnię należy obowiązkowo zapoznad się z niniejszym regulaminem oraz
wszystkimi instrukcjami użytkowania udostępnionych na niej urządzeo i sprzętu.
Zakup biletu wstępu lub karnetu oznacza ich akceptację.
4. Osoby naruszający porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu
obiektu bez zwrotu kosztów niewykorzystanego czasu pobytu na pływalni.
5. Korzystający z pływalni zobowiązani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i
nakazom ratowników wodnych pełniących w danym dniu dyżur, obsługi, oraz komunikatom
głoszonym przez system nagłośnienia obiektu.
6. Wszystkie udostępnione urządzenia posiadają wymagane atesty oraz zapewniają ich bezpieczne
użytkowanie pod warunkiem stosowania się do zawartych w nich instrukcji.
7. Z pływalni mogą korzystad zarówno osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane pod opieką
instruktorów, nauczycieli czy wychowawców.
8. Dzieci do lat 10 mogą przebywad w wodzie tylko pod opieka osób pełnoletnich.
9. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju a w razie potrzeby głośno i
zdecydowanie należy wzywad pomocy.
10. W celu wejścia i pobytu na pływalni należy wykupid bilet lub karnet oraz odebrad pasek kodujący
(transponder), który podlega zwrotowi w kasie pływalni po rozliczeniu pobytu wg aktualnego
cennika.
11. Zagubienie lub zniszczenie paska kodującego (transpondera) skutkuje opłatą karną zgodnie
zobowiązującym cennikiem.
12. O rozliczeniu pobytu na pływalni decyduje czas wydania i rozliczenia paska kodującego
(transpondera). Naliczenie dopłaty odbywa się na podstawie aktualnego cennika.
13. Nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany czas pobytu na pływalni.

ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU

1. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do przechowywania odzieży wierzchniej w szatniach
za kasami.
Za rzeczy pozostawione w szatniach personel nie ponosi odpowiedzialności.
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2. Z basenu można korzystad tylko w obecności ratownika wodnego a w przypadku grupy
zorganizowanej, w której są osoby niepełnoletnie, dodatkowo nauczyciela lub wychowawcy.
3. Na teren pływalni wchodzimy wyłącznie w czystym obuwiu plażowym typu klapki lub boso.
4. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy, dla kobiet jedno lub dwu częściowy , dla mężczyzn
kąpielówki ściśle przylegające do ciała lub szorty kąpielowe bez kieszeni a osoby posiadające długie
włosy powinny mied je spięte. Zaleca się używanie czepka kąpielowego.
5. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia całego
ciała pod natryskiem oraz obowiązkowej dezynfekcji stóp w brodziku (spryskiwaczu basenowym)
znajdującym się przy wejściach na halę basenową.
6. Po każdorazowym skorzystaniu z WC, przed ponownym wejściem do wody należy powtórnie umyd
całe ciało pod natryskiem.
7. Osoby nie umiejące pływad mogą korzystad wyłącznie z oznaczonych stref dla nie umiejących
pływad.
8. Na torach basenowych obowiązuje zawsze ruch prawostronny.
9. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są do stosowania się do poleceo
ratownika wodnego czy instruktora prowadzącego zajęcia oraz do sygnałów dźwiękowych typu
gwizdek, syrena czy informacja z systemu nagłośnieniowego a w przypadku jakiegokolwiek
zagrożenia natychmiast wyjśd z wody.
10. Wszystkie skaleczenia, urazy oraz jakiekolwiek zauważone nieprawidłowości należy natychmiast
zgłosid ratownikowi wodnemu lub instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
11. Naukę i doskonalenie pływania oraz inne zorganizowane zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy
zatrudnieni przez ŚCRU lub wykonujący czynności w jego imieniu oraz inne podmioty zewnętrzne po
wcześniejszym uzyskaniu zgody zarządcy krytej pływalni ŚCRU w Rabce-Zdrój.
12. Zajęcia indywidualne oraz grupowe odbywają się wg ustalonego wcześniej harmonogramu

ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE BASENU

1. Zabrania się wstępu na basen podczas braku dyżury ratowników wodnych lub wbrew ich zakazowi
kąpieli.
2. Zabrania się wstępu na teren pływalni osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
3. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których stan zdrowia może stwarzad zagrożenie ich
zdrowia lub życia.
4. Zabrania się wchodzenia do wody osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi
schorzeniami dermatologicznymi, otwartymi skaleczeniami, trudno gojącymi się ranami, brakiem
higieny osobistej oraz opatrunkami czy plastrami na ciele.
5. Zabrania się kąpieli nago zarówno pod prysznicami jak i na hali basenowej.
6. Zabrania się ponadto;
 wchodzenia na teren szatni i halę basenową w obuwiu zewnętrznym
 wnoszenia ostrych narzędzi lub przedmiotów niebezpiecznych
 stwarzania sytuacji zagrażającej bezpieczeostwu osób tam przebywających
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wszczynania fałszywych alarmów, gwizdania czy używania wulgarnych słów
wchodzenia i skakania z murków okalających basen
biegania i spychania do wody innych użytkowników basenu
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza pomieszczeniami WC
palenia papierosów, jedzenia, picia alkoholu oraz żucia gumy
niszczenia mienia basenowego

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘD GRUPOWYCH

1. Wejście grypy na teren pływalni możliwe jest wyłącznie z opiekunem grupy lub instruktorem
prowadzącym zajęcia grupowe.
2. Za bezpieczeostwo na hali basenowej podczas prowadzenia zajęd odpowiadają dyżurujący
ratownicy wodni natomiast pełną odpowiedzialnośd za zachowanie grupy, za przestrzeganie przez
nią regulaminu oraz za paski kodujące (transpondery) ponoszą ich opiekunowie oraz instruktorzy
prowadzący zajęcia grupowe w wodzie od chwili wejścia do momentu opuszczenia przez grupę
pomieszczeo pływalni.
3. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia instruktor obowiązkowo zgłasza dyżurnemu ratownikowi
wodnemu rozpoczęcie zajęd oraz stan liczebny grupy.
Każdą wykrytą nieprawidłowośd zgłaszają natychmiast dyżurującemu ratownikowi wodnemu.
4. Prowadzący zajęcia instruktor lub opiekun czy wychowawca grupy ma obowiązek zgłosid
dyżurującemu ratownikowi wodnemu każdorazowe wyjście i wejście do wody któregokolwiek z
uczestników zajęd grupowych.
5. Grupy korzystające z urządzeo czy sprzętu będącego na wyposażeniu basenu mają obowiązek po
skooczonych zajęciach odłożyd go w wyznaczonych do tego miejscach.

ODPOWIEDZIALNOŚD

1. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie pływalni.
2. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy nieszczęśliwe wypadki
wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Za szkody materialne powstałe na wskutek nieprawidłowego korzystania z basenu, wszelkiego
rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu czy urządzeo, zanieczyszczenia wody, odpowiedzialnośd
ponosi użytkownik basenu a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub prawny opiekun a w
przypadku grupy zorganizowanej wychowawca lub jej opiekun.
4. Za bezpieczeostwo osób przebywających na hali basenowej podczas kąpieli odpowiadają dyżurujący
ratownicy wodni a w przypadku grup zorganizowanych dodatkowo ich opiekunowie oraz
prowadzący zajęcia instruktorzy.
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5. Osoby, których stan zdrowia może stwarzad zagrożenie zdrowia lub życia, mają obowiązek uzyskad
zezwolenie lekarskie na korzystanie z basenu czy też urządzeo basenowych. W przypadku braku
takiego zezwolenia osoby takie wchodzą do wody na własną odpowiedzialnośd a za skutki
zdrowotne zarządca obiektu oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności.
6. Zarządca pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w funkcjonowaniu obiektu,
o których ma obowiązek powiadomid klientów odpowiednio wcześniej, jak również o terminie
przewidywanej przerwy.

POSTANOWIENIA KOOCOWE

1. Pracownicy pływalni mogą kontrolowad wszystkie osoby korzystające z basenu a w razie
jakichkolwiek uchybieo zakazad dalszego z niego korzystania.
2. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni czy współuczestników zajęd jest
naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje prawne włącznie z wydaleniem z
obiektu pływalni.
3. Za usługi oferowane na pływalni pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje zarządca obiektu, w tym
przypadku Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama
Szebesty w Rabce-Zdrój.

Regulamin zatwierdzony przez;
PREZES ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWEGO
w RABCE-ZDRÓJ

