REGULAMIN BASENU MIEJSKIEGO „ŚWIEWODA”
W ŚWIEBODZINIE
§1
Basen jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 6.
§2
1. Basen jest czynny w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8 00 do 2200:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1100 dla grup szkolnych,
b) od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 2200 oraz w soboty, niedziele i święta od godziny
1100 do 2200 dla użytkowników indywidualnych i innych grup zorganizowanych.
2. Ostatni klient może wejść o godzinie 2100.
§3
Z basenu mogą korzystać osoby:
a) grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b) grupy instytucjonalne pod opieką osoby wskazanej w umowie,
c) osoby indywidualne,
d) pobyt grup zorganizowanych reguluje osobny załącznik regulaminu, z którym każdy opiekun grupy
zobowiązany jest się zapoznać,
e) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
§4
Na basen nie będą wpuszczane osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b) z otwartymi ranami,
c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
§5
Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie grup
zorganizowanych oraz prowadzący zajęcia.
§6
Zabrania się wnoszenia na teren basenu i spożywania alkoholu, środków odurzających a także
posiadania przedmiotów szklanych i innych mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników.
§7
Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
§8

Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
§9
Zabrania się wprowadzania na teren obiektu zwierząt.
§10
Kierownictwo basenu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z basenu i urządzeń na terenie
basenu niezgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem przeznaczenia.
§11
Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe
pozostawione w szafkach na garderobę.
§12
Pobyt w hali basenowej dozwolony jest wyłącznie dla osób w strojach kąpielowych.
§13
1. Przed wejściem na halę basenu, każdy użytkownik zobowiązany jest do starannego umycia całego
ciała pod natryskiem oraz zdezynfekowania stóp.
2. Użytkownicy basenu poruszający się na wózkach inwalidzkich, po rozebraniu się przesiadają się na
wózek basenowy.
§14
Zabrania się zanieczyszczać wodę w basenach poprzez:
− Załatwianie potrzeb fizjologicznych,
− Używania mydła i innych środków czyszczących.
§15
Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego
podporządkowania się decyzjom i nakazom ratowników pełniących dyżur.
§16
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zabrania się użytkownikom:
a) biegania po obejściach basenów,
b) samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenów i słupków startowych,
c) wpychania do wody i zanurzania do wody innych użytkowników,
d) hałasowania,
e) fałszywego alarmowania i używania wszelkich sygnałów dźwiękowych.
§17
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu.

§18
W razie zaistnienia niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe
opuszczenie hali basenu.
§19
W czasie przeprowadzania zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu
pływalni oraz odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pływających.
§20
Kierownictwo basenu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać
dalszego korzystania z basenu.
§21
Basen objęty jest kontrolą telewizji przemysłowej.
§22
Korzystanie ze zjeżdżalni normuje odrębny regulamin.
§23
Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z powyższym Regulaminem i
przestrzegania go.
§24
Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi basenu. Książka skarg i wniosków znajduje się w biurze
basenu, a po godzinie 1500 w kasie basenu.

