
Regulamin pływalni krytej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie 
 

§1 Zasady ogólne: 

1) zarządcą pływalni jest Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie; 

2) pływalnia jest otwarta 7 dni w tygodniu , w godzinach 7:00 – 21:00; 

3) za korzystanie z pływalni pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem; 

4) osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się zapisom 

regulaminu, instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur,  

a także innych pracowników pływalni. W swoim zakresie są oni upoważnieni do 

interpretacji zapisów niniejszego regulaminu; 

5) na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. 

Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający 

dóbr osobistych, godności oraz intymności użytkowników.  Klienci odwiedzający pływalnię 

wyrażają zgodę na monitorowanie własnego w niej pobytu; 

6) szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych  urządzeń obiektu regulują regulaminy 

stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba 

korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się  

z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom. Korzystanie  

z atrakcji odbywa się za zgodą ratownika, na własne ryzyko użytkowników; 

7) z pływalni mogą korzystać: 

 grupy zorganizowane (studenci, grupy szkolne, zakłady pracy, stowarzyszenia itp.) 

według umownie ustalonego rozkładu zajęć, 

 użytkownicy indywidualni –  dzieci do lat 13 z pełnoletnim opiekunem, poza 

terminami objętymi rezerwacją; 

8) prawo do prowadzenia działalności w obiekcie pływalni mają podmioty prawne oraz osoby 

fizyczne, po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z kierownictwem pływalni. Prawa 

wynikające z takiej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie; 

9) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osoby  

z chorobami zakaźnymi i wysypką na skórze oraz ranami otwartymi nie będą wpuszczane na 

pływalnię; 

10) osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z pływalni po konsultacji 

z lekarzem i zgłosić ten fakt dyżurnemu ratownikowi; 

11) dzieci używające pieluch mogą korzystać z pływalni wyłącznie w jednorazowych 

pieluchach przeznaczonych do kąpieli; 



12) dzieci do lat 7, bez względu na płeć mogą przebywać zarówno w szatni męskiej jaki i żeńskiej 

z opiekunem; 

13) wstęp na pływalnię jest dozwolony za okazaniem ważnego biletu wstępu lub karnetu. Osoby 

niepełnosprawne korzystają z pływalni wyłącznie z opiekunem; 

14) o możliwości i zasadach organizacji imprez na pływalni decyduje dyrektor PCS 

w Bełchatowie; 

15) wejście do wody może odbywać się jedynie w obecności ratownika. Ratownikami są osoby 

noszące koszulkę z napisem RATOWNIK; 

16) za bezpieczeństwo osób kapiących się odpowiedzialni są: ratownicy, opiekunowie grup 

zorganizowanych, instruktorzy prowadzący zajęcia, opiekunowie dzieci; 

17) w czasie zawodów lub innych imprez sportowych, stosownie do charakteru imprezy, 

organizator (wynajmujący pływalnię) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 

uczestnikom imprezy; 

18) liczba osób korzystających z pływalni w ramach wejść indywidualnych, na każdą godzinę, 

jest ograniczona do 40; 

19) na torach basenu obowiązuje ruch prawostronny; 

20) grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut 

przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona; 

21) na sygnał oznaczający koniec zajęć (dzwonek), ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę 

pływalni; 

22) w niecce basenu zabrania się pływania w poprzek wyznaczonych torów; 

23) użytkownicy pływalni są obowiązani do zmiany obuwia w holu szatni głównej w strefie 

zmiany obuwia; 

24) każdą osobę, przed wejściem do wody obowiązuje umycie całego ciała pod natryskiem; 

25) na terenie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz 

bezwzględne podporządkowanie się dyżurnemu ratownikowi. 

 

§2 Grupy Zorganizowane: 

1) zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się w grupach, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w obecności instruktorów i ratowników; 

2) instruktor, osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek zapoznania uczestników zajęć 

z regulaminem pływalni i czuwania nad jego przestrzeganiem.; 

3) osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju kąpielowym, boso lub 

w obuwiu przeznaczonym do użytku na basenie; 



4) prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść 

razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię; 

5) na teren niecki basenu wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie; 

6) opiekun grupy ma obowiązek podać dyżurującemu ratownikowi liczbę uczestników zajęć 

oraz zgłosić fakt zakończenia zajęć; 

7) kierownictwo PCS w Bełchatowie ma prawo kontrolować przebieg zajęć, a w razie 

stwierdzenia nieprawidłowości zakazać osobom uprawnionym do korzystania z pływalni. 

 

§3 Prawa i obowiązki: 

1) korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób 

tam przebywających a w szczególności: 

▪ wchodzić do wody bez zezwolenia, 

▪ skakać do wody, 

▪ biegać po brzegu niecki basenowej, 

▪ wnosić oraz spożywać żywności, napojów oraz żuć gumy, 

▪ hałasować, zachowywać się wulgarnie, obrażać i ubliżać pracownikom pływalni 

i uczestnikom kąpieli, 

▪ wprowadzać psów lub innych zwierząt, 

▪ używać sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony, 

▪ niszczyć wyposażenia i oznakowania znajdującego się na terenie pływalni, 

▪ wszczynać fałszywych alarmów, 

▪ zanieczyszczać wody basenowej, 

▪ popychać osób do wody, 

▪ chwytać i podtapiać uczestników kąpieli, 

▪ siadać na linach torowych i wychodzić z basenu po nich; 

2) podczas kąpieli ogólnodostępnej zabrania się korzystania z: monopłetwy, aparatów do 

nurkowania lub innego sprzętu specjalistycznego. Korzystanie z w/w sprzętu jest możliwe po 

uzgodnieniu z ratownikiem, rezerwacji toru lub basenu oraz okazaniu się uprawnieniami do 

korzystania z danego sprzętu i ważności jego legalizacji; 

3) o możliwości  wykorzystywania  sprzętu rekreacyjnego np.: piłek lub materacy dmuchanych 

na basenie sportowym decyduje ratownik wodny; 

4) wypożyczony sprzęt pływacki po zakończeniu zajęć, powinien zostać złożony 

w wyznaczonym miejscu; 



5) wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu 

ratownikowi. 

 

§4 Dane techniczne: 

1) na pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich 

umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności: 

▪ strefa wody płytkiej dla dzieci – o głębokości 0,9 – 1,1 m (kolor niebieski), 

▪ strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości 1,1 – 1,4 m (kolor żółty), 

▪ strefa dla umiejących pływać – o głębokości 1,4 – 1,6 m (kolor czerwony); 

2) faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na 

ścianach niecki basenowej; 

3) strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji, oznakowane są 

poprzez tablice informacyjne i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione; 

4) punkt sanitarny znajduje się w wyznaczonym miejscu; 

5) korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie 

suchej obiektu. 

 

§5 Postanowienia końcowe: 

1) wszystkich użytkowników obowiązuje zachowanie zgodne z niniejszym  regulaminem; 

2) skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor PCS w Bełchatowie w formie pisemnej lub mailowej na 

adres: info@pcs-belchatow.pl; 

3) zasady korzystania z obiektu nieujęte w niniejszym regulaminie są zawarte  

w zarządzeniu Dyrektora PCS w Bełchatowie i podanie do publicznej wiadomości w formie 

informacji na tablicy ogłoszeń na terenie pływalni. 
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