
REGULAMIN   PŁYWALNI   KRYTEJ 

Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli 

I. Postanowienia ogólne 

1. Pływalnia kryta jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 27. 

2. Pływalnia kryta czynna jest od poniedziałku do niedzieli. 

3. Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i do jego przestrzegania. 

4. Z pływalni mogą korzystać : 

a) grupy zorganizowane pod nadzorem instruktora, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby 

b) indywidualnie – osoby umiejące pływać (strefa 1,97 m. ), nie umiejące pływać 

 (strefa 0.96 m.) 

5. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz : 

a) palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych 

b) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków zakłócających lub 

ograniczających ocenę sytuacji bądź powodujących nienaturalne zachowanie. 

c) wprowadzania i przebywania zwierząt. 

d) spożywania żywności w hali basenowej ( w tym żucia gumy ). 

6. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, u których występują oznaki zewnętrzne 

wskazujące na choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia 

równowagi, padaczka, choroby zakaźne, brak higieny osobistej. 

7. a) Maksymalna ilość osób korzystających indywidualnie bądź grupowo w komercyjnym czasie   

pracy pływalni wynosi 20 osób, plus 5 osób WI (wejść indywidualnych) - (Zarządzenie Dyrektora 

Szkoły nr 9 z dnia 05 listopada 2018.) 

b) Maksymalna ilość osób korzystających w grupach zorganizowanych z pływalni dla których       

prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego z udziałem uczniów wynosi 25 osób na jedną 

osobę prowadzącą a 26 z dwoma opiekunami. 

c) maksymalna ilość osób korzystających w grupach zorganizowanych z pływalni dla których 

prowadzone są zajęcia Aqua Aerobiku wynosi 25 osób. 

8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich. 

9. Zajęcia na pływalni  w grupach oraz pływanie indywidualne mogą odbywać się tylko  

w obecności ratownika pełniącego dyżur. 

10. Jednorazowy czas korzystania z hali basenowej wynosi 45 minut. 

11. Na hali basenowej obowiązują następujące sygnały ostrzegawcze : 

a) gwizdek – oznaczający zakończenie zajęć grupowych równoznaczne z natychmiastowym 

opuszczeniem wody lub zwrócenie uwagi przez ratownika  pełniącego dyżur na niezgodne 

z regulaminem zachowanie na pływalni. 

b) dzwonek – nakaz natychmiastowego opuszczenia wody przez wszystkich użytkowników.   

   

 

 



II. Zasady korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane 

12. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść 

razem z grupą, grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię. 

13. Opiekunowie grup zorganizowanych odpowiedzialni są za zachowanie dzieci w umywalniach, 

szatniach oraz na terenie całego obiektu. 

14. Za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada ratownik pełniący dyżur, w innych 

pomieszczeniach pływalni za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest opiekun grupy. 

15. Na pływalnię wszyscy uczestnicy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek 

sprawdzić stan liczebny ćwiczących przed i po  zajęciach. 

16.  Osoby prowadzące zajęcia, opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą wchodzić  

na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i w klapkach z podeszwą plastikową lub drewnianą. 

17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt     

               pływacki i ratowniczy. 

18.  Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy oraz bezwzględne        

podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika pełniącego dyżur. 

       III.       Zasady korzystania z pływalni 

19. Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu. 

20. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zmiany obuwia zewnętrznego na klapki 

      z podeszwą plastikowa przed wejściem do szatni. Obuwie zewnętrzne należy pozostawić 

      w torbie w szatni ogólnej wraz z okryciem wierzchnim 

 21. Osoby korzystające z hali basenowej upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut                                                                                                      

      przed pełną godziną zegarową, stanowiącą początek zajęć oraz 15 minut po zakończeniu 

      zajęć. 

22. Na hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego (za męski strój kąpielowy uważa 

              się elastyczne, przylegające do ciała spodenki bez kieszeni i elementów metalowych) i czepka 

na głowę. Wstęp na halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym, boso.                       

23. Każda osoba zobowiązana jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała oraz 

dezynfekcji stóp. Prysznice po użyciu należy każdorazowo wyłączyć celem niedopuszczenia 

              do zbędnego zużycia wody.  

24. Na torze pływackim obowiązuje ruch prawostronny.  

25. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób 

               tam przebywających,  a w szczególności : 

      - wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika lub osoby prowadzącej zajęcia 

      - biegać wokół niecki basenu 

      - skakać do wody bez zgody ratownika pełniącego dyżur 

      - w grupach zorganizowanych skakać do wody bez stałego nadzoru osoby prowadzącej zajęcia 

     26. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować  

                  się nakazom ratownika  pełniącego dyżur. 

      27. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów nie 

stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub zaleceń ratowników i pracowników  

pływalni mogą zostać usunięte z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych        

opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania                               

w sprawach o wykroczenie. 



     28. Kierownik pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień, 

           zakazać dalszego korzystania z pływalni. 

     29. Zajęcia indywidualne z nauki, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć 

            indywidualnych w wodzie prowadzić mogą osoby fizyczne i prawne za zgodą kierownika 

            pływalni oraz po wykupieniu obowiązujących biletów. 

     30. Osoby naruszające przepisy regulaminu, czyli nie wykupujące biletów na zajęcia nauki pływania    

będą usuwane z terenu pływalni, łącznie z zakazem korzystania z usług świadczonych przez 

pływalnię.    

  IV.            Odpłatność 

31. Rozliczanie korzystania z pływalni oraz sauny odbywa się na podstawie aktualnej Uchwały              

Rady Miasta Zduńska Wola NR LXIII/724/18 z dnia 05 października 2018 roku oraz zarządzeniu     

nr 39/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 z dnia 05 listopada 2018 roku   

a) korzystanie z pływalni przez 1 godzinę na zasadzie wyłączności przez osoby fizyczne lub 

prawne – w wysokości 135 zł. 

b) korzystanie z pływalni przez grupy zorganizowane (od 2 do 20 osób włącznie) – 1 godzina -     

120 zł na trzech torach – 2,3 i 4. Tor 1 przeznaczony jest dla 5 klientów z wejść indywidualnych, 

bez możliwości prowadzenia indywidualnych lekcji pływania – tzw. Instruktorskich. 

c) korzystanie z indywidualnych lekcji pływania – 1godzina – bilet Instruktorski 15 zł 

           bilet uczestnika zajęć 10 zł bez względu na wiek. 

d) korzystanie przez osoby indywidualne – 1 godzina; bilet normalny 7 zł, ulgowy – 4 zł. 

e) korzystanie z sauny przez 1 godzinę przez 2 – 6 – w wysokości 20 zł (łącznie). 

f) korzystanie z pływalni przez 1 godzinę na zasadzie wyłączności przez stowarzyszenia 

           nie prowadzące działalności gospodarczej, działające na terenie Miasta Zduńska Wola – 60 zł 

g) korzystanie z pływalni przez uczniów Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej 

           Woli, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej wydane 

           przez zespół orzekający, działający w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

           lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z ich opiekunami 

           w wysokości 1 zł za 1godzinę pobytu dla grupy dzieci na pływalni.                

     32. Opłata za bilety pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.  

     33. Faktury za usługi świadczone przez pływalnię można otrzymać w kasie, na podstawie 

           przedłożonych paragonów, w terminie 7 dni od skorzystania z usługi. 

      V.        Odpowiedzialność 

34. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie  

przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości szkody.  

35. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione na terenie obiektu  

      przedmioty, w tym wartościowe. 

      36. Osoby niszczące wyposażenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

            szkody według aktualnych cen rynkowych. 

       

 
 

 


