
        
          REGULAMIN PŁYWALNI LETNIEJ
          UL. DEKABRYSTÓW 45
          42-215 CZĘSTOCHOWA

1.Pływalnia jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Częstochowie,  z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43.

2.Pływalnia czynna jest od godz. 10.00 do godz. 20.00.
3.Do  korzystania  z  pływalni  uprawnione  są  osoby  posiadające  wykupiony  bilet 

wstępu.
4.Zakupiony bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na pływalnię.
5.Zakup  biletu  jest  równoznaczny  z  zapoznaniem  się  i  akceptacją  postanowień 

regulaminu obiektu.  
6.Dzieci do lat 10 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem 

osoby pełnoletniej.
7.Grupy zorganizowane składające się z dzieci  i  młodzieży szkolnej muszą mieć co 

najmniej  jednego dorosłego opiekuna na 10 uczestników.  Opiekun odpowiada za 
grupę przez cały czas przebywania na terenie pływalni i w trakcie korzystania           
z atrakcji wodnych.

8.Opiekun  grupy  zorganizowanej,  zobowiązany  jest  do  zapoznania  uczestników 
z obowiązującym Regulaminem Pływalni Letniej.

9.Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
- palenia (w tym e-papierosów), poza miejscem do tego przeznaczonym,
- wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i środków 

odurzających. Zakaz sprzedawania, spożywania i podawania napojów 
alkoholowych nie dotyczy Restauracji „Akwen”,

- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów 
niebezpiecznych,

- wprowadzania  zwierząt.
10.Na teren obiektu nie będą wpuszczane i z terenu obiektu będą usuwane osoby,  

których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub 
są pod wpływem środka odurzającego.

11.Za  przedmioty  wartościowe,  dokumenty  i  pieniądze  pozostawione  w  szafkach 
depozytowych lub  na  terenie  pływalni,  kierownictwo  obiektu  nie  ponosi 
odpowiedzialności.  Za  udostępnienie  szafki  depozytowej  pobierana  jest  kaucja 
zwrotna  w  wysokości  20  zł.  W  przypadku  zniszczenia  lub  zagubienia  klucza 
magnetycznego kaucja nie będzie zwracana.

12.Osoby korzystające z pływalni obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego. 
13.Kierownictwo  pływalni  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  zniszczenia 

strojów kąpielowych podczas korzystania ze zjeżdżalni czy innych atrakcji wodnych.
14.Za  bezpieczeństwo  osób  kąpiących  się  odpowiedzialni  są  ratownicy  WOPR. 

Ratownikami są osoby noszące ubiór (koszulka, spodenki, kostium kąpielowy)        
w kolorze pomarańczowym z emblematem WOPR.

15.Osoby korzystające z obiektu obowiązane są stosować się do poleceń kierownictwa 
i personelu pływalni oraz ratowników WOPR.

16.Ze  względu  na  bezpieczeństwo  osób  kąpiących  się  zaleca  się  wzajemną 
obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

17.Zabrania się osobom znajdującym się na terenie pływalni:
- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika WOPR oraz wówczas, gdy 

wywieszona jest czerwona flaga,
- wchodzić do wody z opatrunkami na ciele (bandaże, plastry itp.),
- niszczyć urządzeń i sprzętu, stanowiących wyposażenie pływalni,



- popychać i wrzucać do wody inne osoby oraz zachowywać się w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu,

- skakać do wody,
- grać w piłkę na terenie zielonym,
- biegać i leżakować na obrzeżu niecki basenu,
- brudzić i zaśmiecać terenu pływalni,
- używać sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom,.

18.Należy  bezwzględnie  przestrzegać  zaleceń  widniejących  na  nakazujących  lub 
zakazujących tablicach ostrzegawczych. Nie wolno ich niszczyć, brudzić ani usuwać 
z dotychczasowych miejsc.

19.Ze zjeżdżalni, masaży wodnych oraz innych atrakcji użytkownik korzysta
na własną odpowiedzialność. Korzystając z w/w urządzeń należy przestrzegać
zasad korzystania znajdujących się w wyeksponowanych miejscach.

20.Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 
z terenu pływalni (bez zwrotu pieniędzy za bilet wstępu).

21.Osoby  niszczące  lub  uszkadzające  mienie,  znajdujące  się  na  terenie  pływalni, 
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

22.Kierownictwo  obiektu  może  całkowicie  lub  częściowo  ograniczyć  możliwość   
korzystania z poszczególnych urządzeń i obiektów w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności.

23.MOSiR informuje, iż uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, w tym 
wizerunku  osób  korzystających  z  jego  obiektów,  urządzeń  oraz  uczestniczących 
w imprezach  sportowo-rekreacyjnych,  kierując  się  uzasadnionym  interesem 
prawnym (podst.prawna art.23 ust.1 pkt 5 Uodo).

24.Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni.
25.Integralną część niniejszego regulaminu stanowią zasady korzystania:

- ze zjeżdżalni „Rodzinnej”,
- ze zjeżdżalni „Anaconda”,  
- z brodzika dla dzieci,
- z boiska plażowego,
- z placu zabaw.  

  

              Dyrektor
     Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
                  w Częstochowie


