REGULAMIN PŁYWALNI KS „KORONA”
§1
1. Pływalnia jest obiektem Klubu Sportowego „KORONA” mieszczącego się w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 9-15.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i higieny na Pływalni.
3. Uważa się, że każda osoba korzystająca z Pływalni zapoznała się z powyższym regulaminem.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu.
§2
Użytkownicy
1. Korzystanie z pływalni dozwolone jest tylko podczas obecności ratownika, którego polecenia powinny być wykonywane.
2. Użytkownikiem jest osoba , która posiada ważną kartę wstępu lub bilet i przebywa na terenie pływalni w określonym czasie.
3. Pobyt na terenie pływalni służy wypoczynkowi , odprężeniu i przyjemności. W związku z powyższym każdy użytkownik obowiązany jest
zachowywać się kulturalnie i nie zakłócać spokoju innym użytkownikom.
4. Użytkowanie obiektu dostępne jest dla każdego, jednak z wyłączeniem osób:
a) które znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wpływem środków odurzających,
b) z chorobami zakaźnymi, wysypkami na skórze lub otwartymi ranami.
5. Osobom ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności oraz niepełnosprawnym wstęp i pobyt na terenie obiektu jest dozwolony
tylko z odpowiedzialną osobą pełnoletnią.
6. O każdym spostrzeżonym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować personel obiektu w celu udzielenia natychmiastowej pomocy
medycznej .
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się tylko pod opieką osób pełnoletnich.
Osoby nie umiejące pływać winny zachować szczególną ostrożność przy głębokościach przekraczających wzrost użytkownika.
8. Zabawy z użyciem sprzętu typu: rękawki, koła, kapoki mogą odbywać się tylko w części wyznaczonej przez ratownika
9. Dorośli mogą zabierać ze sobą do kabiny przebieralni dzieci tylko wtedy, gdy są ich prawowitymi opiekunami i są tej samej płci.
10. Osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 15min. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być
niezwłocznie opuszczona. (10min).
11. Przy wejściach indywidualnych na ostatnie godziny wymagana jest frekwencja minimum 5 osób, przy mniejszej liczbie osób godzina zostaje
odwołana.
12. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:
a) dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy,
b) dla mężczyzn - spodenki kąpielowe przylegające do ciała [bez kieszeni i mankietów],
c) dzieciom do lat dwóch wskazane jest stosowanie w celach ochronnych pieluchomajtek wodoodpornych,
d) dla wszystkich użytkowników czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy pływającego.
13. Wszelka działalność zarobkowa możliwa jest tylko za zgodą i wiedzą kierownictwa pływalni .
14. W przypadku dużej frekwencji personel pływalni może ograniczyć wejścia.
15. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się w kasie ze sposobem regulowania należności i korzystania z pływalni.
16. Otrzymany klucz do szafki podlega rozliczeniu i zwrotowi w szatni pływalni przy opuszczeniu obiektu.
17. W przypadku zagubienia klucza jak w punkcie 16 użytkownik obowiązany jest uiścić karę umowną w kwocie 50 zł.
18. Trybuny udostępniane są tylko z okazji zawodów sportowych i innych imprez.
Wejście na trybuny tylko w obuwiu zastępczym lub jednorazowe ochraniacze na obuwie.
19. Podczas uroczystości ,imprez ,zawodów itp. kierownicy imprez i kierownicy ekip są odpowiedzialni za to,aby wszyscy uczestnicy i goście
przestrzegali postanowień niniejszego regulaminu.
20. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone na pływalnie.
§3
Użytkownicy grupowi
1. Grupa zorganizowana to zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera pływania,
nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
2. W zajęciach w zorganizowanych grupach może brać udział nie więcej niż 15 uczestników na jednego prowadzącego zajęcia.

3. Zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności ratownika, który może w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu zakazać dalszego
korzystania z pływalni.
4. Do obowiązków prowadzących zajęcia z pływania jest:
a) zapoznanie z Regulaminem Pływalni,
b) czuwanie nad jego przestrzeganiem,
c) uzgadnianie z kierownikiem pływalni warunków i sposobu korzystania.
§2
Zajęcia wychowania fizycznego

1. Zajęcia odbywają się w grupach jednorodnych pod względem umiejętności pływania z podziałem na:
a) umiejących pływać, którzy realizują doskonalenie stylu i inne umiejętności pływackie
b) nie umiejących pływać, którzy uczą się podstaw pływania.
2. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego i sportu mogą prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe: nauczyciela
wychowania fizycznego, instruktora, trenera pływania lub uprawnienia w tym zakresie określone innymi
przepisami.
3. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie i pomieszczeniach pływalni całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia
4. Zajęcia odbywają się wg następujących zasad:
a) osoby prowadzące przychodzą 15 minut przed zajęciami i wychodzą razem z grupą.
b) osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnymi obuwiu przeznaczonym tylko do zajęć na pływalni lub boso;
wejście jest bezpłatne.
c) osoby prowadzące zajęcia korzystają z szatni razem z uczniami
d) osoby prowadzące zajęcia są zobowiązani dopilnować, aby uczniowie zachowywali się spokojnie, kulturalnie i nie niszczyli mienia znajdującego
się na pływalni
e) osoby prowadzące zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach. W przypadku niezgodnej liczby osób natychmiast
powiadamiać ratownika
f) grupy upoważnione są do korzystania z szatni na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć a po zajęciach zobowiązane są do niezwłocznego jej
opuszczenia . (10 min )
g) grupy korzystają ze sprzętu pływackiego wg inwencji prowadzącego i po zakończonych zajęciach powinny go złożyć w wyznaczonych miejscach
h) na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić basen
§5
Korzystanie z basenu
1. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a) Wchodzić do wody bez zezwolenia, biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w rozbieralniach i pod prysznicami,
b) Skakać do wody z brzegów basenów, a ze słupków startowych – bez zgody i nadzoru ratownika,
c) Popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodą innych użytkowników basenów,
d) Pływać w poprzek torów pływackich, siadać na linach torowych,
e) Wnoszenia i używania własnego sprzętu nurkowego bez zgody kierownika pływalni,
f) Używania sprzętu ABC oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru ratownika,
g) Palić papierosów, pić napoi alkoholowych na całym obiekcie oraz jeść na terenie hali basenu, szatniach rozbieralni i na trybunach,
h) Niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić terenu pływalni,
i) Zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę,
j) Hałasować,
k) Wprowadzać lub wnosić wszelkiego rodzaju zwierząt.
2. Zakazane jest wnoszenia ze sobą na teren obiektu pływalni przedmiotów szklanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
3. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, wózków, sanek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie krytej pływalni,
4. Zabrania się prowadzenia zajęć nauki pływania przez podmioty gospodarcze na torach ogólnodostępnych (nie objętych rezerwacją),
5. Zabrania się wjeżdżania do obiektu pływalni na łyżworolkach,deskorolkach itp.
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6. Organizacja pływania:
a) na basenie obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów pływackich,
b) podczas zajęć ogólnodostępnych tory skrajne 1 i 6 są dla osób słabo pływających,
c) tory 2 i 5 dla osób pływających rekreacyjnie,
d) tory 3 i 4 dla pływających sportowo.
§6
Wymagania higieniczno-sanitarne
1. Nakrycia wierzchnie ( płaszcze, kurtki )oraz obuwie obowiązkowo należy pozostawiać w szatni głównej .
Szatnia wyłącznie dla korzystających z basenu.
2. Każdy użytkownik zamierzający korzystać z basenu obowiązany jest :
a) do zmiany obuwia przed kasą wejściową
b) do dokładnego obmycia całego ciała mydłem
c) do noszenia czepka
d) do dokładnego obmycia ciała po skorzystaniu z toalety
3. Do przechowywania garderoby osobistej należy korzystać wyłącznie z szafek na garderobę.
4. Z a b r o n i o n e j e s t:
a) żucie gumy podczas pobytu na hali basenowej.
b) plucie na podłogę oraz do wody basenowej
c) załatwianie potrzeb fizjologicznych do wody basenowej
d) wyrzucanie szkła i innych ostrych przedmiotów
e) wyrzucanie i pozostawianie odpadków w miejscach do tego nie przeznaczonych .
f) zażywanie kąpieli po wyjściu z basenów (dopuszcza się opłukanie ciała )
5. Po obejściach basenów należy chodzić boso lub w klapkach basenowych. Przed wejściem do wody klapki pozostawiamy z dala od lustra wody.
6. Urządzenia i wyposażenie pływalni należy użytkować z należytą troską. Natychmiast po stwierdzeniu zanieczyszczenia lub uszkodzenia na
terenie obiektu należy informować o tym obsługę.
7. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren obiektu wszelkiego rodzaju zwierząt .

§7
Odpowiedzialność Klubu
1. Za szkody , które powstały w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, zaleceń i instrukcji personelu lub przez
nieodpowiednie korzystanie z urządzeń obiektu , kierownictwo Klubu nie ponosi odpowiedzialności .
2. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach na garderobę . Wartościowe
przedmioty należy zamknąć w szafkach depozytowych lub oddać do depozytu.
3. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu przed budynkiem Pływalni.
4. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu uszkodzenia okularów, szkieł kontaktowych.
5. O każdorazowym fakcie zagubienia klucza od szafki na garderobę należy zawiadomić niezwłocznie personel kasy pływalni lub służby
porządkowe. W przypadku zagubienia klucza ,użytkownik obowiązany jest zapłacić karę umowną w kwocie 50 zł. Kwota ta
zostanie zwrócona użytkownikowi w przypadku odnalezienia klucza i oddania go za pokwitowaniem w terminie 7- dniowym.
6. Znalezione przez personel rzeczy na terenie Pływalni można odebrać w szatni głównej.
7. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi 60 dni od daty znalezienia.
8. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia bądź zanieczyszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących własność Pływalni, użytkownicy
obowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.

§8
Nadzór
1. Każdy użytkownik obiektu w przypadku ponadnormatywnej frekwencji może nie zostać wpuszczony na dany obszar basenu.
2. Określa się maksymalną ilość osób korzystających z pływalni do 42 osób.
a) w basenie sportowym może przebywać maksymalnie 42 osoby, rozmieszczone proporcjonalnie na powierzchni wody.
3. Każdy użytkownik zobowiązany jest opuścić nieckę basenu po ogłoszeniu alarmu ratunkowego (długi sygnał dźwiękowy - gwizdek)
4. Każdy użytkownik obiektu , który narusza postanowienia nin. regulaminu lub nie podporządkowuje się poleceniom personelu , może być z obiektu
usunięty przez ochronę, Straż Miejską lub Policję.
5. Po zamknięciu pływalni na jej terenie mogą przebywać tylko wyznaczone służby.
6. Wszelkie życzenia i zażalenia użytkownicy obiektu winni zgłaszać kierownikowi; tel. 126561368.
7.Kierownictwo Pływalni może , jeżeli jest to koniecznie , ograniczyć korzystanie z obiektu w całości lub z jego części.
8. Określone obszary obiektu są monitorowane.
9. Zakup biletu, karnetu oraz innej formy zezwalającej na wstęp na pływalnie jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
10. Ratownicy pełniący dyżur na Pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu i są upoważnieni do
wydawania stosownych poleceń.
11. Każda osoba przebywająca na terenie Pływalni obowiązana jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez ratownika.

§9
Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2010.
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