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REGULAMIN DLA OSÓB KORZYSTAJ ĄCYCH  Z  PŁYWALNI „OLIMPIC"  

JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ PŁYWALNI JEST CENTRUM SPORTU i REKREACJI                    
W WARCE, 05-660 WARKA   UL. WARSZAWSKA 45, tel. 48 667 24 74 

 

1. Pływalnia jest czynna od pon.- piątku  od  8.00 -21.00, soboty  w godz. 9-21.00 ,                                      
niedziele w godz. 10- 20. 00.   Wejście o pełnej godzinie zegarowej .   Wyjście i oddanie kluczyka następuje 
w czasie do 60 min. 
2. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz: 
- wstępu osobom nietrzeźwym, 
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, 
- zażywania środków odurzających, 
- wnoszenia przedmiotów i opakowań szklanych. 
3. Z pływalni korzystać mogą: 
- osoby indywidualne umiejące pływać, osoby nie umiejące pływać korzystają z małej niecki za okazaniem 
biletu lub wejścia na karnet, 

- grupy zorganizowane do 15 osób na jednego prowadzącego ,który obowiązkowo sprawdza stan grupy 
przed i po zajęciach, 
- szkółki pływackie ,sekcja pływacka zgodnie z grafikiem godzinowym. 
4. Korzystanie z pływalni odbywa się tylko i wyłącznie w obecności ratowników, osoby przebywające                     

w wodzie i wokół niecek muszą się podporządkować nakazom ratowników i obsługi pływalni. 
5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 
6. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, inwalidzi, korzystają z pływalni na 

własną odpowiedzialność. 
7. Korzystającym z pływalni zabrania się : 
- wchodzenie do wody bez zezwolenia, 
- biegania, popychania w szatniach i wokół niecek, 
- skakania z rozbiegu, wykonywania  niedozwolonych skoków ze słupków startowych, 
- rzucania, niszczenia, sprzętu i urządzeń znajdujących się na pływalni, 
- zjeżdżania w sposób niedozwolony ze ślizgawek, 
-wprowadzania zwierząt do szatni i na pływalnię, 
- pływania w poprzek basenu ,siadania na linach. 
8. Wszystkie osoby korzystające z pływalni muszą mieć obowiązkowo: 
- strój kąpielowy /kąpielówki, kostium pływacki przylegający do ciała/ 
- klapki basenowe 
- czepki 
- zabrania się korzystania z szortów piłkarskich itp. 
9. Przed wejściem do wody należy: 
- zdjąć i pozostawić odzież wierzchnią, obuwie w szatni, cenne rzeczy pozostawić na przechowanie w kasie 
/biżuteria, klucze, telefony itp./ pozostawić w zamykanym schowku usytuowanym obok pomieszczenia 
,,KASY’’ oraz zabezpieczyć klucz zamykający szafkę, 
- zdjąć i pozostawić ubranie w szafkach, 
- umyć dokładnie całe ciało pod natryskiem. 
10.Osoby korzystające z sauny podporządkowują się regulaminowi sauny. 
11.Sygnałem zakończenia zajęć jest trzykrotny sygnał dźwiękowy. 
12.Przed skorzystaniem z usług i atrakcji Obiektu klient ma obowiązek pozostawić odzież oraz pozostałe mienie                        
w skutecznie i poprawnie zamkniętej szafce.  RZECZY WARTOŚCIOWE POWINNY BYĆ ZŁOŻONE W 
ZAMYKANEJ SZAFCE USYTUOWANEJ OBOK POMIESZCZENIA KASY . W pozostałym zakresie kierownictwo 
obiektu nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klienta w innych miejscach publicznie dostępnych, 
niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.  
13.Osoby nie przestrzegające regulaminu pływalni będą usuwane z obiektu. 
14. Skargi, wnioski należy składać w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. 


