
REGULAMIN PŁYWALNI  
 Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego 

 
 

1. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 22:00 

oraz w soboty i niedziele w godz. 8:00 – 21:00 

2. Dyrekcja pływalni zastrzega sobie prawo do wyłączania określonych obszarów pływalni z użytkowania. 

3. Osoby chcące przebywać na terenie pływalni (w strefie mokrej) oraz korzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do 

zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Pływalni.            

4. Pobranie kluczyka  lub zakupienie karnetu jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z Regulaminem  

i zobowiązaniem do jego przestrzegania, a także stanowi wyrażenie zgody na udostępnienie swojego wizerunku w celach marketingowych 

pływalni, chyba że zostanie złożone u kierownictwa ICDS pisemne zastrzeżenie swojego prawa do wizerunku. 

5. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni ogólnej, pozostawienia w szatni okrycia zewnętrznego  

i zmiany obuwia. 

6. Przed kąpielą w basenie konieczne jest staranne umycie całego ciała z użyciem mydła oraz zdezynfekowanie stóp –  

w miejscach do tego przeznaczonych. 

7. Kąpiel w basenie dozwolona jest jedynie w czepku i czystym stroju kąpielowym przylegającym do ciała. 

8. Obowiązuje zakaz pływania w szortach.  

9. Ze względów na wymogi sanitarno - higieniczne przebywanie w hali basenowej dozwolone jest jedynie w stroju kąpielowym. 

10. Obiekt jest monitorowany przy pomocy telewizji przemysłowej. 

11. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych w hali basenowej. 

12. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków o podobnym działaniu, 

wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, wprowadzania i wnoszenia zwierząt. 

13. Dzieci i osoby korzystające z/lub wymagające pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe, przeznaczone do kąpieli. 

14. Dzieci do lat 7-miu mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem osób pełnoletnich. 

15. Zabrania się w hali basenowej: biegania, skakania do wody, popychania i wrzucania do wody, zanieczyszczania wody, hałasowania, 

wnoszenia sprzętu do nurkowania, używania telefonów komórkowych, konsumpcji artykułów spożywczych, żucia gumy, wnoszenia toreb 

i plecaków. 

16. Wchodzenie i wychodzenie z niecki basenu musi odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. 

17. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie – przed 

skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania instrukcji użytkowania. 

18. Bezpośredni nadzór nad użytkownikami pływalni pełnią ratownicy WOPR zatrudnieni przez ICDS, ubrani w czerwone lub pomarańczowe 

koszulki. 

19. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników, instruktorów i służb porządkowych (personelu 

pływalni). 

20. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Pływalni, instrukcji oraz poleceń personelu. 

21. Użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia w depozycie przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy. 

22. Za zgubienie paska z czipem i kluczykiem do szafki lub którejkolwiek z wymienionych części, pobierana będzie opłata odpowiadająca 

równowartości zakupienia nowego elementu, a w przypadku kluczyka do szafki - jego dorobienia. 

23. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały 

oddane do depozytu. 

24. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi 

obsługi.  

25. Upoważnieni do prowadzenia grupowej (3 i więcej osób), oraz indywidualnej nauki i doskonalenia pływania są jedynie instruktorzy, 

trenerzy zatrudnieni przez ICDS w Łomiankach w ramach godzin pracy, oraz instruktorzy i trenerzy zatrudnieni w stowarzyszeniach lub 

firmach mających podpisaną umowę z ICDS, lub za zgodą Dyrekcji ICDS.  

26. Wykupienie zajęć nauki i doskonalenia pływania w kasie ICDS jest potwierdzeniem faktu dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań 

do udziału w tego typu zajęciach i wzięciem pełnej odpowiedzialności za stan zdrowia swojego dziecka biorącego udział w zajęciach (w 

przypadku osoby będącej prawnym opiekunem osoby niepełnoletniej) lub swojego stanu zdrowia (w przypadku osoby pełnoletniej). 

27. Robienie zdjęć lub kręcenie filmów możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Ratownika lub Instruktora pełniącego dyżur na pływalni. Nie 

dotyczy zawodów sportowych.  

28. W dni powszednie w godzinach 6.00-8.00 oraz podczas prowadzenia zajęć szkolnej nauki i doskonalenia pływania w godzinach 8.00-

16.00 zjeżdżalnia jest nieczynna. Nie dotyczy dni i godzin kiedy nie odbywają się zajęcia szkolne. 

29. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: 

- spożycie alkoholu,  

- zażycie środka odurzającego, 

- zakażenie chorobami skóry, 

- inne choroby zakaźne, w tym: grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp. 

- otwarte skaleczenia lub rany, 

- brak higieny osobistej, 

- trudności w oddychaniu, 

- zaburzenia w utrzymaniu równowagi, 

- agresywne zachowanie. 

30. Osoby nie przestrzegające Regulaminu, naruszające porządek publiczny, oraz nie stosujące się do poleceń Ratowników i Personelu, będą 

usuwane z pływalni. 

31. Nie stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować nakazem opuszczenia pływalni lub zakazem wstępu                      

na pływalnię.    

 

 

 

       DYREKTOR 
                     Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego  
                      w Łomiankach 


