REGULAMIN
Krytej Pływalni „milicka FALA” w Miliczu
1. Kryta Pływalnia zwana dalej pływalnią jest obiektem Gminy Milicz.
2. Pływalnia jest czynna:
w dni robocze w godzinach od 6:00 do 22:00, oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:00 do 22:00 z wyjątkiem:
a) dni organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych ogłaszanych na tablicy ogłoszeń,
b) dni świątecznych wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń,
c) dni wystąpienia ewentualnych awarii oraz przeprowadzania prac konserwacyjno – remontowych.
Ostatnie wejście na halę basenową możliwe jest do godz. 20:45.
3. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem biletu, karnetu lub innej formy zezwalającej na wstęp na pływalnię zapoznała się
z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
4. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
5. Zajęcia na pływalni w grupach mogą się odbywać wyłącznie w obecności ratowników zatrudnionych przez pływalnię, opiekunów
grup i/lub nauczycieli wychowania fizycznego (dotyczy grup szkolnych).
6. Korzystający z pływalni zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się wszelkim decyzjom ratowników
i pracowników obsługi.
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej, którą obowiązuje wykupienie
biletu wstępu.
8. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego (bez kieszeni), zapewniającego respektowanie ogólnie przyjętych norm
obyczajowych. W obuwiu zwykłym można poruszać się tylko w holu pływalni. Przed wejściem do korytarza szatni należy założyć
obuwie kąpielowe lub ochronne. Osoby korzystające z części mokrej basenu nie powinny wychodzić do holu głównego.
9. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody w basenie dokładne umycie ciała pod natryskiem i przejście przez brodzik
dezynfekcyjny.
10. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.
11. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających
na basenie, a w szczególności zabrania się:
a) biegania po chodnikach otaczających nieckę basenu,
b) wpychania do wody i podtapiania innych osób korzystających z basenu,
c) pływania w poprzek basenu podczas zajęć ogólnodostępnych,
d) skakania do wody z brzegu basenu i słupków startowych (skoki tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem
instruktora lub ratownika),
e) palenia papierosów, picia napojów alkoholowych oraz jedzenia pokarmu na całym terenie hali basenowej,
f) krzyczenia i hałasowania,
g) wprowadzania psów i innych zwierząt,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody,
i) używania wulgarnych słów,
j) wnoszenia i używania przedmiotów i sprzętu z elementami szklanymi i niebezpiecznymi,
k) siadania i wychodzenia z basenu po linach oddzielających tory pływania,
l) wszczynania fałszywych alarmów,
m) zaśmiecania terenu pływalni.
12. W czasie zawodów sportowych organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów niniejszego regulaminu oraz odpowiedzialny
jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
13. Zajęcia indywidualne i grupowe z nauki i doskonalenia pływania lub inne specjalistyczne zajęcia w wodzie prowadzić może
jedynie instruktor zatrudniony przez OSiR Sp. z o.o. w Miliczu lub inna uprawniona osoba fizyczna i prawna - za zgodą
kierownictwa pływalni.
14. Kierownictwo pływalni jest uprawnione do przeprowadzania kontroli wszystkich zajęć na pływalni, a w przypadku stwierdzenia
uchybień - do zakazania dalszego korzystania z pływalni.
15. Organizator zajęć grupowych z wykorzystaniem sprzętu pływackiego zobowiązany jest do jego zebrania i złożenia
w wyznaczonym miejscu niezwłocznie po ich zakończeniu.
16. Za szkody materialne spowodowane przez niewłaściwe korzystanie z pływalni i jej urządzeń odpowiedzialność ponosi sprawca.
17. Za szkody materialne spowodowane przez osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
18. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą
ratownicy.
19. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

20. Osoby prowadzące zajęcia na basenie oraz opiekunowie zobowiązani są do noszenia stroju sportowego umożliwiającego
natychmiastowe wejście do wody.
21. Instruktor, nauczyciel wychowania fizycznego lub opiekun grupy może mieć pod opieką jednorazowo maksymalnie
15 uczestników zajęć.
22. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, korzystają z pływalni wyłącznie z opiekunem, którego obowiązuje
wykupienie biletu wstępu.
23. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho - majtkach.
24. Korzystający ze zjeżdżalni oraz sauny podlegają odrębnym regulaminom w/w urządzeń.
25. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz inne obrażenia ciała należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi dyżurnemu.
26. Osoby które zniszczą lub zagubią pasek kodujący lub kluczyk od szafki ubraniowej zostaną obciążone odpowiednio kwotą 80 zł.
27. Pasek kodujący wraz z kluczykiem od szafki ubraniowej pobierany jest w kasie i zwracany do niej po wyjściu z hali basenowej.
28. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu na basenie (bilet jednorazowy) pobierana jest z góry (od chwili przejścia przez bramkę kasy)
i nie podlega zwrotowi. Przekroczenie czasu podstawowego podlega stosownej dopłacie naliczanej przy wyjściu z basenu.
29. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby
przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
30. Skargi i wnioski należy zgłaszać u kierownika pływalni lub wpisać do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie
pływalni.
31. Obiekt pływalni jest monitorowany w sposób ciągły na zewnątrz i wewnątrz.
32. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony .

