REGULAMIN PŁYWALNI ODKRYTEJ
PRZY UL. OGRODOWSKIEGO 8 W KROTOSZYNIE
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Pływalnia jest obiektem ogólnie dostępnym wchodzącym w skład Centrum Sportu i
Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, zlokalizowanym przy ul.
Ogrodowskiego 8.
Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od 10 00 do 1900, (wyjście z wody o
godz. 18.30) lub w innych godzinach ustalonych przez Zarząd Spółki.
1. Do korzystania z obiektu uprawnione są osoby z wykupionym biletem
wstępu/karnetem. Bilet/karnet należy okazać na każde wezwanie osób
kontrolujących.
2. Bilet wstępu upoważnia jedynie do jednorazowego korzystania z pływalni.
3. Wykupienie biletu wstępu/karnetu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu bez zastrzeżeń.
Dzieci do lat 7 zwolnione są z obowiązku posiadania biletu wstępu.
Do nabycia biletu ulgowego uprawnieni są :
- za okazaniem ważnej legitymacji: dzieci od siedmiu lat, młodzież szkolna,
studenci, emeryci i renciści.
- opiekunowie osób niepełnosprawnych
Ceny dotyczące biletów wstępu na pływalnię oraz za wypożyczenie sprzętu ustala
się na każdy sezon Zarządzeniem Burmistrza Krotoszyna
Dzieci w wieku do ukończenia siódmego roku życia mogą przebywać na terenie
obiektu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
Kategorycznie zabrania się pozostawienia bez nadzoru na basenie dzieci nie
umiejących pływać.
1. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem
regulaminu oraz zgłosić grupę ratownikowi.
2. Grupy zorganizowane pozostają pod kontrolą swoich opiekunów, którzy
bezwzględnie i bezpośrednio odpowiedzialni są za porządek i bezpieczeństwo
kąpiących się poza niecką basenu.
3. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na
jednego opiekuna (dzieci przedszkolne-10 osób na jednego opiekuna).
4. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów
pływania, osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami
prawa lub ratowników.
Zabrania się wstępu osobom:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
- chorym na choroby zakaźne, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
- których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia
- których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
Osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się
nakazom ratowników.
Ratownikami są osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, noszące ubiór w
kolorze pomarańczowym, czerwonym lub białym z emblematem.
Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację,
a w miarę możliwości udzielenie pomocy.
Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz przed
wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
Przebieralnie na terenie pływalni służą wyłącznie do przebierania się.
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Kąpiel poza godzinami otwarcia jest zabroniona s stanowi naruszenie przepisów
kodeksu wykroczeń.
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz :
- spożywania napojów alkoholowych
- wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
- hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu
- wprowadzania zwierząt, rowerów i innych pojazdów
- jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach.
Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:
- skoków do wody z brzegu basenu,
- wpychania do wody innych użytkowników,
- zanurzania osób korzystających z kąpieli,
- posiadania w wodzie ostrych elementów (zegarki, biżuteria itp.)
- pływania w płetwach
- pływania w szkłach kontaktowych
- zanieczyszczania wody, wrzucania resztek jedzenia i innych przedmiotów do
wody,
- zażywania środków odurzających,
- wnoszenia i spożywania alkoholu,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
- pozostawienia małych dzieci bez opieki,
- niszczenia wyposażenia i zieleni.
1. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo-rekreacyjnych organizator
zawodów zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu, odpowiada i
zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy.
2. W czasie trwania imprezy sportowej odbywającej się na terenie pływalni
uczestników obowiązuje karta uczestnictwa w zawodach lub inny dokument
upoważniający do wstępu.
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie nie ponosi
odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki oraz za szkody
powstałe w wyniku działania osób trzecich.
Osoby o agresywnym zachowaniu, naruszające godność osobistą innych jak również
naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwanie
z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania w sprawach o wykroczenie.
1. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialności
ponosi sprawca.
2. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekuno wie.
Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać
niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
Postój pojazdów należących do klientów obiektu możliwy jest jedynie przed
obiektem na wyznaczonym w tym celu parkingu.
Skargi i wnioski należy zgłaszać Prezesowi Zarządu Centrum Sportu i Rekreacji
WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie. Książka skarg i wniosków znajduje się w
Kasie.
Za wypadki spowodowanie nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Prezes
Zarządu Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o. o. w Krotoszynie nie
odpowiada.
Na terenie obiektu CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie ul. Mahle 4 obowiązuje
segregacja odpadów komunalnych. Zgodnie z zasadami prawidłowej segregacji odpady
należy wrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.

