
Regulamin
Krytej Pływalni DELFIN w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim 

1. Kryta pływalnia DELFIN jest obiektem Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Wejście na teren płatnej strefy Krytej Pływalni oznacza akceptację zapisów zawartych 

w Regulaminie.
3. Basen funkcjonuje w godzinach podanych w aktualnym cenniku oraz w ogłoszeniach 

na stronie https://bis.zst-ostrow.edu.pl/basen i komunikatach w budynku pływalni.
4. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy Regulaminu, niestosujące się do poleceń 

ratowników, instruktorów lub pracowników obiektu, będą usuwane z terenu szkoły.
5. Z pływalni mogą korzystać:

a. grupowo – osoby uczące się pływać pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia (instruktor 
pływania, trener, nauczyciel lub inna uprawniona osoba),

b. indywidualnie – osoby umiejące pływać.
6. Zakazane jest zawodowe podejmowanie nauki pływania bez zgody dyrektora szkoły. Zgodę 

na prowadzenie nauki wydaje się na podstawie - spisanej przez strony - umowy.
7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie basenu i kąpać się wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej.
8. W hali basenowej jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
9. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest do zmiany obuwia zewnętrznego - przed 

przejściem przez kołowrót wejściowy przy kasie obiektu - na klapki basenowe.
10. Na teren pływalni nie są wpuszczane osoby:

a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b. z otwartymi ranami,
c. stwarzające zagrożenie dla otoczenia,
d. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

11. Zajęcia na pływalni odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, w grupach 
nieprzekraczających 15 osób na jednego prowadzącego.

12. Osobom nieuczestniczącym w zajęciach grupowych przebywanie na pływalni jest dozwolone w 
wyznaczonych miejscach (opiekunowie grup, wychowawcy).

13. Wstęp na pływalnię następuje WYŁĄCZNIE po zakupieniu biletu/karnetu.
14. Jakiekolwiek zajęcia (grupowe i indywidualne) mogą odbywać się WYŁĄCZNIE w obecności 

ratownika.
15. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy. Rekomenduje się noszenie czepków ze względu na 

higienę włosów korzystających z basenu.
16. Jednorazowo na basenie może przebywać 48 osób, czyli 8 osób na jednym torze. Liczba ta 

może ulec zmianie, w zależności od panujących warunków epidemicznych, na podstawie 
aktualnych rozporządzeń ministerialnych.

17. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym w obuwiu 
basenowym.



 
 

18. Każdą osobę przed wejściem do niecki basenowej obowiązuje umycie się pod natryskiem 
oraz zdezynfekowanie stóp w brodzikach wypełnionych płynem odkażającym. 

19. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma 
obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach. 

20. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. 
21. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść 

razem z grupą – grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczana na pływalnię. 
22. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy oraz bezwzględne 

podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i decyzjom ratownika. 
23. Zabrania się zanieczyszczać wodę w basenie przez załatwianie potrzeb fizjologicznych, 

używania kremów, balsamów oraz innych kosmetyków. 
24. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do 

wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do 
Regulaminu. 

25. Korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Zabrania 
się więc: 

a. samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenu i ze słupków startowych, 
b. naciągania liny rozdzielającej tory basenowe oraz przechodzenia przez nią, 
c. wpychania do wody i zanurzania innych użytkowników, 
d. biegania po chodnikach otaczających nieckę basenu, 
e. palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających, spożywania 

posiłków, 
f. posiadania przedmiotów szklanych bądź oszklonych, 
g. włączania fałszywych alarmów i wszelkich sygnałów dźwiękowych, 
h. wprowadzania zwierząt. 

26. W czasie zawodów organizator jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo pływającym oraz 
przestrzegać przepisów Regulaminu.  

27. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych ponoszą 
prowadzący zajęcia i ratownik, dlatego – w razie zaistnienia niebezpieczeństwa – ratownik 
może nakazać kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie niecki basenu. 

28. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach indywidualnych 
ponosi ratownik, dlatego – w razie zaistnienia niebezpieczeństwa – ratownik może nakazać 
kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie niecki basenu. 

29. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  
30. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący zobowiązani są natychmiast opuścić nieckę 

pływalni. 
31. Grupy korzystające z pływalni po zajęciach winny złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt 

pływacki i ratowniczy bramki, deski, koła ratunkowe itp. 
32. Grupy i osoby korzystające z  pływalni  mogą korzystać  z  szatni  na  10  minut  przed 

rozpoczęciem zajęć.  
33. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą 

odstępować swoich uprawnień innym osobom.  
34. Za zachowanie uczestników w pomieszczeniach należących do pływalni odpowiada 

opiekun/kierownik grupy. 
35. Dyrekcja szkoły może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni. 
36. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu 

pływalni, z ewentualnością skierowania sprawy na drogę sądową. 



 
 

37. Użytkownik basenu zobowiązany jest zapłacić 50 zł za zagubienie lub uszkodzenie paska 
z kluczykiem. 

38. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody. 

39. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni: 
a. przebywają na wyznaczonym stanowisku, 
b. zobowiązani są do obserwowania powierzchni wody i natychmiastowej reakcji na 

sygnał wzywania pomocy, 
c. sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, 
d. mają pełne prawo wymagać podporządkowania się ich decyzjom wszystkich osób 

korzystających z pływalni, 
e. mają zakaz używania telefonów komórkowych, z wyjątkiem sytuacji wzywania służb 

ratowniczych, w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 
40. Skargi i wnioski należy składać dyrekcji szkoły. 

 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 

Magdalena Wojtasz 




