
Załącznik nr 4 – Regulamin Obiektu 

REGULAMIN OGÓLNY 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni zlokalizowana jest zlokalizowana jest pod 

adresem: Świętego Leonardo 34, 32-700..  

2. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref i urządzeń pływalni regulują 

odrębne regulaminy. Każda osoba korzystająca z poszczególnych stref lub urządzeń jest 

obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich 

zapisom. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI 

3. Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej 

staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, 

a w szczególności: 

⎯ zapoznania się z regulaminem ogólnym pływalni i regulaminami poszczególnych 

stref, zainstalowanych urządzeń oraz przestrzegania tych regulaminów, 

⎯ stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na terenie 

pływalni, 

⎯ stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników 

pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki czy tubę 

elektroakustyczną, 

⎯ zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności 

oraz sprawności ogólnej a w szczególności do stanu zdrowia,  

⎯ użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, 

sprawnego technicznie  zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia, 

⎯ bezzwłocznego informowania ratowników i Koordynatora pływalni o zaistniałym 

wypadku, urazach, usterkach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ 

na bezpieczeństwo własne lub innych osób.  

4. Wstęp na teren pływalni mają osoby dorosłe i dzieci bez względu na wiek. Wstęp i 

 korzystanie z poszczególnych stref i urządzeń mogą być ograniczone w regulaminie 



szczegółowym między innymi ze względu na wiek, umiejętność pływania, wzrost, wagę 

i stan zdrowia użytkownika. 

5. Wstęp może odbywać się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.  

6. Dzieci do lat 10 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą przebywać na terenie 

pływalni jedynie pod ustawiczną opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów. Zabrania się 

pozostawiania wymienionych osób na terenie pływalni bez ustawicznej opieki i nadzoru. 

Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką i nadzorem 

osoby. Za wypadki na terenie pływalni i ich następstwa wynikające z braku ustawicznego 

nadzoru i opieki nad tymi osobami pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 

7. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren pływalni zobowiązane są zgłosić się 

do Koordynatora i uzgodnić warunki korzystania z pływalni. Grupy zorganizowane 

obowiązują dodatkowo zapisy odrębnego właściwego dla nich regulaminu. 

8. Na teren pływalni zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi 

lub chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz 

osobom  z  otwartymi ranami i skaleczeniami. 

9. W przypadku braku wolnych miejsc, sprzedaż będzie prowadzona sukcesywnie w miarę 

opuszczania pływalni przez klientów. Klient chcący kupić bilet otrzymuje w kasie 

informację o prawdopodobnej godzinie możliwego wejścia. 

10. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, powinny  przesiąść się na wózek 

basenowy. W uzasadnionych sytuacjach Koordynator może zezwolić na dalsze 

korzystanie z własnego wózka. 

11. Na terenie pływalni obowiązują znaki: zakazu, nakazu i informacyjne, do których każdy 

korzystający z pływalni zobowiązany jest się stosować.  

12. Na pływalni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe dla 

korzystających z pływalni. Zmiana obuwia musi nastąpić w strefie szatni, znajdującej się 

na parterze obiektu. 

13. Zmiana ubrania na strój kąpielowy odbywa się w przebieralniach. 

14. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do umieszczania i przechowywania 

odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na jej teren w wyznaczonych szafkach 

znajdujących się w szatniach.  

15. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy 

pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pływalnia nie 

odpowiada. 



16. Pływalnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie pływalni bez nadzoru. 

17. Rzeczy znalezione na terenie pływalni należy przekazać personelowi. Rzeczy znalezione 

wydawane są właścicielowi po identyfikacji w okresie do 7 dni od daty pozostawienia. 

18. W strefie basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi 

higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający dużych elementów metalowych 

lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych 

osób korzystających: 

⎯ dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała 

⎯ dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda przylegające do 

ciała bez kieszeni.  

19. Dzieci do lat 3 korzystające z pływalni muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho  

majtki do kąpieli. 

20. Wnoszenie i korzystanie na terenie pływalni z własnego sprzętu sportowego 

i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Koordynatora. 

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

W przypadku przebywania na terenie pływalni w okularach korekcyjnych, muszą one być 

umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. 

22. Korzystanie na terenie pływalni z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk może odbywać 

się wyłącznie po uzyskaniu zgody Koordynatora. 

23. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody, także po skorzystaniu z toalety, 

dokładne umycie całego ciała pod natryskiem i każdorazowo przed wejściem do hali 

basenowej dezynfekcja stóp. 

24. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK. 

25. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i urządzenia wodne. 

Bezpośredni ustawiczny nadzór i opiekę nad dziećmi do lat 10 sprawują ich opiekunowie. 

26. Na terenie strefy basenowej  obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: 

⎯ seria krótkich sygnałów dźwiękowych - ALARM - wezwanie do natychmiastowego 

opuszczenia niecki basenowej i urządzeń przez wszystkich użytkowników 

i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub personelu pływalni. 

⎯ 2 długie sygnały dźwiękowe – KONIEC ZAJĘĆ lub pracy pływalni – nakaz 

natychmiastowego wyjścia z wody i udania się do szatni. 

⎯ 1 krótki sygnał dźwiękowy – UWAGA - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika 

lub personelu pływalni. 



27. Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów 

na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu. 

28. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z brodzika oraz w przypadku 

odpowiedniego wzrostu także ze strefy dla nieumiejących pływać. 

29. Korzystanie z urządzeń pływalni odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby 

o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością i 

po wcześniejszej konsultacji ze swoim lekarzem. 

30. Strefy pływalni i urządzenia wodne wyłączone z eksploatacji oznakowane są poprzez 

tabliczkę STREFA ZAMKNIĘTA. Korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione. 

31. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna 

liczba osób nie może przekraczać: w basenie sportowym 69 osób, w basenie 

rekreacyjnym 61 osób. Maksymalna liczba osób korzystających z wszystkich atrakcji 

wodnych jednocześnie nie powinna przekraczać 140 osób. Nadzór nad liczbą osób 

korzystających z wszystkich atrakcji wodnych sprawują ratownicy. 

32. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni na jej 

terenie nie wolno:  

a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika lub w czasie prowadzenia akcji 

ratowniczej; 

b) przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub bycie pod wpływem 

środka odurzającego; 

c) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających; 

d) wchodzić do wody w strefie niecek basenowych oznaczonych znakiem  Niebezpieczna 

głębokość wody, jeżeli nie umie się pływać; 

e) nurkować, z wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną 

osobę; 

f) skakać do wody, z wyjątkiem zajęć zorganizowanych prowadzonych przez 

uprawnioną osobę oraz zawodów sportowych; 

g) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych 

niebezpiecznych przedmiotów; 

h) przestrzeganie zakazu kąpieli w nieumocowanych okularach; 

i) biegać, popychać i wrzucać do wody innych osób, krzyczeć oraz zachowywać się                        

w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników; 

j) wszczynać fałszywych alarmów; 



k) wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów (poza przedmiotami do tego celu 

przeznaczonych po uzgodnieniu z kierownikiem zmiany); 

l) wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach; 

m) wchodzić i wychodzić z niecek basenowych poza miejscami do tego przeznaczonymi 

tj.: drabinkami, schodami; 

n) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza 

sytuacjami wypadkowymi; 

o) wchodzić na murki okalające niecki basenowe, balustrady, kwietniki oraz inne 

elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone; 

p) spożywać pokarmów i żuć gumy w nieckach basenowych oraz podczas korzystania                     

z urządzeń; 

q) pozostawiać obuwia basenowego w strefach komunikacji, przelewów basenowych                      

w odległości mniejszej niż 2 m od niecek basenowych; 

r) przemieszczać wyposażenia ruchomego pływalni, w tym leżaków bez zgody 

ratowników lub Koordynatora; 

s) niszczyć urządzeń i wyposażenia pływalni: 

t) korzystać ze sprzętu muzycznego w sposób zakłócający spokój innym;  

u) palić tytoniu; 

v) wprowadzać zwierząt; 

w) korzystać i wprowadzać rolek, rowerów, desek oraz innych przedmiotów 

utrudniających komunikację w obiekcie;  

x) załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC oraz wyrzucać śmieci w miejscach do 

tego nie wyznaczonych ; 

y) zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych; 

z) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej; 

aa) używać strojów i przedmiotów w sposób widocznie zabrudzony lub które mogą 

wchodzić w reakcje chemiczne z wodą oraz w jakikolwiek sposób zanieczyszczać 

wodę basenową; 

bb) obciążać lin torowych bez uzasadnienia; 

cc)  pływać w poprzek torów. 

36. Korzystanie z suszarek może odbywać się jedynie w szatniach lub w holu wejściowym w 

miejscach do tego wyznaczonych. 



37. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre 

obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, będące pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających,  stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych osób przebywających w 

obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, zaleceń 

ratowników lub personelu pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od 

ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

III. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI 

39. Rozliczanie korzystania z pływalni odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik.  

40. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom od 3 lat i młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku 

życia, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym (z opiekunem), za okazaniem 

ważnej legitymacji. 

41. Za dzieci do lat 3 wchodzące na pływalnię nie jest pobierana opłata.. 

42. Zakup biletu oznacza, że klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich 

regulaminów, stosowania się do znaków i oznaczeń, sygnałów dźwiękowych oraz poleceń 

ratowników i pracowników pływalni, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. 

43. Pełna należność za korzystanie ze stref oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu 

w poszczególnych strefach musi być uregulowana w momencie opuszczania pływalni. 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

55. Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania 

z kamer mogą być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy 

nie stosują się do regulaminów. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający 

dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

56. Na terenie pływalni funkcjonuje system nagłośnienia, służący jedynie do nadawania 

komunikatów związanych z bezpieczeństwem. 

57. Wszelka działalność zarobkowa na terenie obiektu, w tym również udzielanie prywatnej 

nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy 

zespołowe, możliwe  są za zgodą Koordynatora pływalni. 

58. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w kasie pływalni. 



59. Obsługa pływalni może odmówić wstępu osobom, co do których konieczna była 

interwencja personelu, służby ochrony lub policji w związku z nieprzestrzeganiem 

regulaminów pływalni podczas wcześniejszych wizyt.  

60. Obsługa pływalni może odmówić wstępu osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że 

znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 

61. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

62. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe 

z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 

63. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz 

Koordynator pływalni. 

64. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu pływalni. 

65. Grupy korzystające z usług pływalni zobowiązane są do przestrzegania oprócz regulaminu 

ogólnego pływalni zapisów regulaminu grup zorganizowanych.  

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna Zamawiającego 

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia dla uczestnika 

Formularz uczestnictwa w wydarzeniu Pool Party 

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie, 
rozpowszechnianie i rejestrowanie mojego wizerunku przez STOWARZYSZENIE GRUPA 
5STYL z siedzibą w Warszawie (03-093), ul. Wadowicka 12 (będący organizatorem imprezy 
Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni w dniu 20.11.2022r. oraz Krytej Pływalni 
(Zamawiający) z siedzibą w Bochni (32-700), ul. Świętego Leonarda, w formie tradycyjnej i 
elektronicznej w celach promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych związanych z 
udziałem w wydarzeniu i promowaniem tejże imprezy. 
Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechniani wizerunku obejmuje w szczególności takie 
formy jego publikacji jak: 

• Udostepnienie na terenie Krytej Pływalni (ekrany w kasie pływalni i szatni); 
• Udostepnienie na stronie internetowej Organizatora, Zamawiającego i instytucjach 

współpracujących; 

Imię i Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:



• Udostępnienie w prasie i mediach; 
• Zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, 

gazetkach, broszurach, dokumentacji z wydarzeń, w związku z udziałem w 
konkursach, loteriach i innych formach aktywności kulturalnej/oświatowej/społecznej. 

Zostałem(am) poinformowany(a), iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. 
Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawie do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminami wydarzenia oraz regulaminem 
ogólnym pływalni. 

• Klauzulą informacyjną dla Klientów Krytej Pływalni 
• Klauzulą RODO Organizatora. 

Wyrażam/nie wyrażam zgody*   
……………………………………………………………. 

(miejscowość, data i czytelny podpis)  
*niepotrzebne skreślić 


	REGULAMIN OGÓLNY

