
PROCEDURY 

KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO – PŁYWALNI 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNSPRAWNE 

W GIMNAZJUM NR 3 W GDYNI 

 

 

1. Obiekt sportowy - pływalnia Gimnazjum Nr 3 w Gdyni jest przystosowany do użytku 

przez osoby niepełnosprawne z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się i 

wyposażony jest w: 

a. Miejsce parkingowe przed budynkiem 

b. Pojazd do drzwi wejściowych do budynku 

c. Windę 

d. Toalety dla niepełnosprawnych 

e. Platformę opuszczającą do niecki 

 

2. Osoby poruszające się przy pomocy urządzeń ułatwiających lub umożliwiających 

poruszanie się, zobowiązane są zgłosić recepcjoniście potrzebę korzystania ze sprzętu 

osobistego, w celu przygotowania wprowadzanego sprzętu do wejścia do „strefy 

czystej”, zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. 

 

3. Zasady korzystania z obiektu przez klienta niepełnosprawnego: 

a. Zgłoszenie pracownikowi sprzętu do przygotowania 

b. Przygotowanie sprzętu na parterze: 

• Oczyszczenie sprzętu z zabrudzeń 

• Dezynfekcja sprzętu 

c. Korzystanie z windy pod nadzorem pracownika 

d. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, po skorzystaniu z szatni i 

pryszniców, przez pomieszczenie ratownika przejeżdżają na nieckę basenową 

e. Zgłoszenie ratownikowi obecności osoby niepełnosprawnej przez pracownika 

f. Uruchomienie przez pracownika platformy opuszczającej do niecki podczas 

wchodzenia i wychodzenia z niecki 

4. Zasady postępowania pracowników: 

a. Na zgłoszenie recepcjonisty opiekę nad osobą niepełnosprawną przejmuje 

kontroler eksploatacji basenu 

b. Kontroler informuje ratownika, który upoważniony jest do uzyskania 

informacji o innych dolegliwościach utrudniających przebywanie w basenie 

związanych z bezpieczeństwem i higieną. 

c. Kontroler zapoznaje klienta z zasadami poruszania się po obiekcie 

d. Czyszczenie sprzętu przeprowadza się w toalecie inwalidzkiej na parterze 

e. Czyszczenie sprzętu odbywa się strumieniem wody 

f. Dezynfekcja kół i dolnych części sprzętu przeprowadzana jest odpowiednim 

preparatem 

g. Pracownik przeprowadza klienta do windy i wjeżdża na piętro i udostępnia 

toaletę inwalidzką 



 

h. Po wyjściu z windy możliwa jest zmiana wózka na dostępny na pływalni 

i. Ratownik obsługuje platformę opuszczającą do niecki przed i po zajęciach 

klienta 

j. Ratownik informuje kontrolera o zakończeniu zajęć przez klienta 

k. Kontroler zwozi klienta windą na parter 
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