
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przed wejściem na teren basenu oraz rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać 

się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego w czasie pobytu. 
2. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu basenu. Opłata 

za wstęp pobierana jest z góry za jedną godzinę, według cennika i nie podlega zwrotowi. 
Cennik jest ustalany na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Klucze i jest dostępny przy 
kasie basenowej oraz na stronie internetowej www.gimklucze.pl Do wstępów ulgowych 
uprawnione są wyłącznie osoby posiadające stosowne dokumenty i okazujące je na ży-
czenie pracownika basenu uprawnionego do wpuszczania na teren obiektu. 
Karnet imienny jest ważny przez rok od daty zakupu tylko dla jednej osoby z ważnym 
dokumentem tożsamości. 

3. Wejście na basen następuje po okazaniu ważnego biletu lub karnetu ratownikowi peł-
niącemu dyżur. 

4. Z pływalni mogą korzystać:
– osoby indywidualne – dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież i dorośli
– dzieci do lat 7 - pod opieką i nadzorem osoby dorosłej     
– grupy zorganizowane – pod opieką i kontrolą osoby prowadzącej zajęcia. a

5. Zajęcia grup zorganizowanych odbywają się w grupach do 15 osób według ściśle okre-
ślonego harmonogramu, z wyłączeniem zajęć lekcyjnych.

6. Ilość osób przebywających jednorazowo w basenie nie może przekraczać 30 osób. 
7. Pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni może odbywać się tylko w obec-

ności ratowników, natomiast zajęcia nauki pływania i grup  dodatkowo w obecności in-
struktora oraz opiekuna grupy. 

8.  Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego 
podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.

9. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiek-
tu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

10. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagra-
nia z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku 
do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Dyrektor Gim-
nazjum gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr oso-
bistych oraz godności użytkowników.

11. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.
12. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na basenie wymaga 

zgody Dyrektora Gimnazjum oraz zawarcia umowy określającej zasady prowadzenia 
zajęć.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ 
1. Wchodzący na basen zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawiania 
tam wierzchniego okrycia
2.  Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie baseno-

we. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na ze-
wnętrze następuje po opuszczeniu szatni. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa 
się we właściwej szatni w kabinach przebieralni. Zarówno w szatniach jak i pod natry-
skami obowiązuje zakaz przebywania nago. 

3. W szatniach mogą przebywać z opiekunami dzieci płci przeciwnej do 7 roku życia. 
4. Przed wejściem na basen wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem 
środków myjących.
5. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.
6. Na hali basenowej i w szatni obowiązuje używanie strojów kąpielowych:

– kobiety – strój kąpielowy jedno- lub dwuczęściowy,
– mężczyźni – kąpielówki lub spodenki – przylegające do ciała.
Stroje nie powinny posiadać zamków błyskawicznych ani innych elementów metalowych. 

7. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
8. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości na-

leży zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
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9. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany 
nie będą dopuszczone do korzystania z basenu.

10. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami powinni cały czas prze-
bywać na basenie, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo podopiecznych. Opiekunowie 
dzieci z dysfunkcjami/niepełnosprawnościami/ chorobami przewlekłymi powinni po-
informować o tych dysfunkcjach / niepełnosprawnościach ratownika pełniącego dy-
żur w trosce o zapewnienie należytego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ba-
senu.

11. Na torach basenu obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzek base-
nu. Jednocześnie na 1 torze może pływać 6 osób.

12. Korzystającym z basenu nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dla 
osób tam przebywających.
13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

– palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
– wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
– spożywania artykułów żywnościowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,         
– wprowadzania i przebywania zwierząt,
– używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach,
– pływania z przedmiotami zagrażającymi osobom przebywającym w wodzie,
– wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odu-

rzających,
– wchodzenia do wody bez zezwolenia i biegania,
– skakania do  wody z brzegów basenów, a ze słupków startowych bez zgody i nadzoru 

ratownika,
– skakania, popychania, wrzucania do wody, zanurzania pod wodą innych użytkowni-

ków basenów,
– wszczynania fałszywych alarmów,
– pozostawiania małych dzieci bez opieki,
– żucia gumy,
– pływania na torze, przy którym znajduje się tabliczka: rezerwacja toru. 

14. Wszyscy znajdujący się na terenie hali basenowej muszą podporządkować się nakazom 
ratowników pełniących dyżur.

15. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyj-
ście z wody. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest seria krótkich sygna-
łów. Po usłyszeniu tych sygnałów należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polece-
nia ratowników lub personelu.

16.  Na basenie nie ma obowiązku pływania w czepku pływackim.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub 

zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej 
wysokości wartości szkody.

2.  Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została 
zamknięta. Za rzeczy (pieniądze i przedmioty wartościowe) pozostawione w szafkach 
otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych basen nie ponosi odpowiedzialności.

3. Basen nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego re-
gulaminu i wskazań obsługi. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań 
uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

4. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca.
5. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
6.  Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni 

wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 1 miesiąca 
od daty pozostawienia. Po tym terminie rzeczy są poddawane utylizacji. 

7.  Uwagi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Gimnazjum. 
8.  O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne 

oraz Dyrekcja Gimnazjum. 

1. Z basenu korzystać mogą grupowo osoby uczące się pływać pod opieką osoby pro-
wadzącej zajęcia.

2. Zajęcia na basenie odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną 
osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.

3. Dla każdej grupy do 30 uczniów korzystającej z basenu powinien być zapewniony 
przynajmniej jeden opiekun – wychowawca.

4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na płycie pływalni odpowiedzialność po-
nosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni – opiekun grupy – wycho-
wawca.

5. Osoby prowadzące zajęcia i opiekunowie grup mogą wchodzić na pływalnię tylko 
w stroju sportowym i w obuwiu specjalnym (klapki).

6. Opiekun – wychowawca grupy wyznaczony przez szkołę jest zobowiązany do:
– zmiany obuwia oraz przypilnowania, by zrobili to uczniowie. Obuwie należy zmie-

niać w holu basenu;
–  sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczniów w szatniach baseno-

wych i na korytarzach;
– dopilnowania, aby wszyscy uczestnicy zajęć przed wejściem do wody dokładnie 

umyli całe ciało wodą z mydłem;
– przeprowadzenia grupy z szatni na płytę pływalni, zorganizowania tam zbiórki, 

sprawdzenia obecności, przeliczenia grupy i poinformowania instruktora o jej 
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przybyciu i stanie liczebnym; na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą 
jednocześnie;

– przebywania na płycie pływalni i sprawowania ustawicznego nadzoru nad ucznia-
mi podczas prowadzenia zajęć;

– nie pozostawiania bez opieki uczniów nie uczestniczących w zajęciach.
7. Zadania instruktora prowadzącego naukę pływania:

– zapoznanie uczestników zajęć z postanowieniami regulaminu basenu oraz czuwa-
nie nad jego ścisłym przestrzeganiem;

– przejęcie od opiekuna na płycie grupy dzieci (opiekun poda instruktorowi stan li-
czebny grupy);

– przekazanie grupy opiekunowi po zakończeniu zajęć, poinformowanie go o stanie 
liczebnym grupy;

– w uzasadnionych przypadkach dotyczących uczniów niepełnosprawnych prowa-
dzący zajęcia może wyrazić zgodę na wejście do wody rodzica razem z uczniem;

– dopilnowanie, aby przybory do nauki pływania (deski, makarony, pływaki, krążki, 
żerdzie, itp.) zostały odłożone na miejsce.

8. Dyrekcja Gimnazjum może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia 
uchybień zakazać dalszego korzystania z basenu. 

9. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Regulaminu korzystających z basenu 
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach. 


