
 

REGULAMIN  

OBIEKTU SPORTOWEGO – PŁYWALNI 

GIMNAZJUM NR 3 W GDYNI 

 

 

 

 

§1 

Pływalnia jest obiektem sportowym Gimnazjum Nr 3 w Gdyni, stanowiącym poszerzenie 

oferty edukacyjno – rekreacyjnej dla środowiska. 

 

§2 

Podstawowym celem działalności  pływalni jest: 

a. prowadzenie nauki pływania dla młodzieży szkolnej, 

b. prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej dla środowiska, 

c. prowadzenie działalności usługowej. 

  

§3 

Pływalnią kieruje kierownik obiektu sportowego-pływalnia bezpośrednio podległy 

dyrektorowi szkoły. Organizację funkcjonowania pływalni określa regulamin pływalni i 

regulaminy wewnętrzne szkoły. 

 

§4 

Pływalnia otwarta jest dla klientów w godzinach: 7:00-22:00 według załączonego 

harmonogramu 45-minutowych wejść. 

• Pn-pt    8:00-15:30   -szkoły podstawowe 

• Pn-pt   7:15-8:00  ,  16:00-22:00   -klienci indywidualni (umowy, bilety, karnety) 

• Sob,Nd 9:00-21:00   -klienci indywidualni (umowy, bilety, karnety)

  

§5 

Z pływalni mogą korzystać: 

• grupy zorganizowane – pod opieką osoby prowadzącej zajęcia 

• indywidualne osoby umiejące pływać ( dzieci powyżej 7 roku życia ) 

• dzieci w wieku 1-7 lat pod opieką rodzica na torze wypłaconym ( 1-3 lata w 

„pampersie basenowym” ) 

 

§6 

Formą wiążącą Klienta z pływalnią jest podpisana umowa albo zakup biletu jednorazowego 

wejścia lub karnetu 

§7 

Wstęp na pływalnię klientów indywidualnych możliwy jest jedynie za okazaniem i 

pozostawieniem w recepcji ważnego biletu lub karnetu 

 

§8 

Zajęcia odbywają się jedynie w obecności ratownika.  



 

 

§9 

Za bezpieczeństwo osób pływających odpowiedzialność ponosi ratownik a w grupach 

zorganizowanych, również osoba prowadząca zajęcia, posiadająca uprawnienia do 

prowadzenia zajęć pływania. 

§10 

Na pływalni obowiązuje: 

1. Przestrzeganie następujących zasad postępowania: 

• strój kąpielowy, czepek i klapki basenowe 

• strój sportowy i klapki – osoby prowadzące zajęcia 

• przed wejściem do niecki dokładne umycie ciała pod prysznicem i przejście w 

klapkach przez brodzik dezynfekcyjny 

• zachowanie porządku, czystości i spokoju 

• bezwzględne podporządkowanie poleceniom ratownika oraz osoby prowadzącej 

zajęcia 

• umycie ciała po skorzystaniu z toalety przed ponownym wejściem do niecki 

• opuszczenie niecki przez pływających na sygnał ratownika oznaczającym koniec 

zajęć 

2. Osoby cierpiące na choroby niosące ryzyko stworzenia sytuacji związanych z 

zagrożeniem bezpieczeństwa w wodzie zobowiązane są do poinformowania o tym 

ratownika przed wejściem do niecki 

 

§11 

Na pływalni zabrania się: 

• korzystania z basenu i przebywania na hali basenowej osobom: 

o z oznakami chorób skóry lub dróg oddechowych lub chorób stanowiących 

zagrożenie zdrowia osób korzystających z basenu 

o w szkłach kontaktowych, z uwagi na możliwość wywołania stanów zapalnych 

oka 

o w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych używek 

o stwarzającym niebezpieczeństwo utonięcia lub zagrożenie innym uczestnikom 

o nie uczestniczącym w zajęciach 

• biegania po plaży otaczającej nieckę basenową 

• wchodzenia do wody bez zezwolenia ratownika 

• palenia papierosów, picia napojów i spożywania pokarmów na terenie niecki 

• hałasowania 

• niszczenia sprzętu pływalni 

• wprowadzania zwierząt 

• używania sprzętu z elementami szklanymi oraz kosmetyków w szklanych pojemnikach 

 

§12 

Grupy zorganizowane: 

• uczestnicy grupy wchodzą do niecki jednocześnie i tylko pod opieką prowadzącego 

zajęcia według ustalonego harmonogramu 

• liczba osób na jednego prowadzącego nie może przekraczać 15 uczestników 

• opiekun zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach 



• opiekun grupy sprawuje nadzór nad uczestnikami w szatniach i na niecce, prowadzi 

kontrolę stanu czystości oraz odpowiada za ich zachowanie podczas zajęć 

• opiekun grupy ma obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem pływalni 

• po zajęciach należy złożyć wykorzystywany sprzęt w wyznaczonych miejscach 

 

§13 

Zabronione jest odstępowanie uprawnień innym osobom bez powiadomienia Kierownika 

obiektu 

 

§14 

Klienci indywidualni pływają na torach nieobjętych zajęciami grupowymi 

 

§15 

Z jednego toru może korzystać jednocześnie do 7 osób, a z toru wypłaconego do 10 dzieci 

poniżej 10 roku życia 

 

§16 

Liczba osób w niecce nie może przekraczać 45 osób 

 

§17 

Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w przypadku stwierdzenia 

uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni 

 

§18 

Klienci upoważnieni są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, a po 

zakończeniu zobowiązani są do szybkiego opuszczenia szatni 

 

§19 

Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nieoddane na przechowanie 

opiekunowi grupy lub do depozytu w recepcji, pływalnia nie ponosi odpowiedzialności 

 

§20 

Okrycia wierzchnie i buty należy pozostawiać w szatni przy recepcji.  

 

§21 

Na piętro obiektu obowiązuje wejście w klapkach 

 

§22 

1. Wszyscy klienci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

2. Wobec osób naruszających porządek niniejszego regulaminu prowadzone będą 

działania wyjaśniające.  

3. Osoby nieprzestrzegające regulaminu działają na własną odpowiedzialność i ponoszą 

skutki swego postępowania wobec pływalni lub osób trzecich, po wyjaśnieniach i 

rozstrzygnięciu sprawy. 

 

§23 

Za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną ponosi sprawca zniszczenia 



 

§24 

Rażące nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować rozwiązanie zawartej umowy bez 

wypowiedzenia 

 

§25 

Ratownicy pełniący dyżur sprawują nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w 

regulaminie 

 

§26 

Wszystkie nieprawidłowości oraz skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi obiektu 

 

§27 

W kwestiach nieobjętych regulaminem wyjaśnienia prowadzi Kierownik obiektu w 

uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły 

 

§28 

O wypadkach należy natychmiast powiadomić ratowników. Recepcjoniści wzywają 

odpowiednie służy ratunkowe pod numerami alarmowymi: 

• Alarmowy:   112 

• Pogotowie ratunkowe: 999 

• Straż pożarna:   998 

• Policja:    997 

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 9 listopada 2011 roku. 

 

 

 

 


