Regulamin Pływalni Letniej
przy ul. Jarochowskiego w Poznaniu
Pływalnia letnia przy ul. Jarochowskiego 5-5a została zbudowana ze środków publicznych. Opiekę nad nią
oraz troskę o jej prawidłowe użytkowanie powierza się korzystającym z niej mieszkańcom Poznania , tak
aby pływalnia mogła jak najdłużej służyć rozwojowi kultury fizycznej i sportu.
1. Administratorem obiektu Pływalnia letnia znajdującej się przy ul. Jarochowskiego 5-5a są Poznańskie
Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu (tel. 618357900, 618662345)
2. Obiekt jest monitorowany i chroniony cała dobę.
3. Pływalnia czynna jest w okresie letnim codziennie w godzinach: 9:00 – 20:00 przy czym w razie
niepogody o wcześniejszym zamknięciu pływalni decyduje Kierownictwo pływalni.
4. Za korzystanie z pływalni letniej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Na pływalni można korzystać z szatni po uiszczeniu opłaty 2zł, przy czym za zagubione części garderoby i
inne przedmioty pozostawione w szatni względnie na terenie pływalni Kierownictwo pływalni nie
odpowiada.
6. Kąpiel w basenach dozwolona jest jedynie po uprzednim umyciu się pod natryskiem.
7. W zależności od umiejętności pływania i wieku osób korzystających do dyspozycji są następujące baseny:
a) basen pływacki
b) basen hamowny ze zjeżdżalnią
c) brodzik dla dzieci pod bezpośrednią opieką rodziców lub opiekunów.
8. Na terenie pływalni należy zachować szczególną ostrożność, co oznacza obowiązek dostosowania basenu do
umiejętności pływackich oraz korzystanie z dostępnych urządzeń i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Mając na względzie bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę
potrzeby udzielenie pomocy.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz biegania na terenie Pływalni letniej.
11. Wszelkie uszkodzenia z winy korzystających muszą być przez nich pokryte lub naprawione, przy czym za
osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
12. Na terenie pływalni zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie nietrzeźwym,
b) niszczenia zieleni, tablic porządkowych oraz wszelkich urządzeń i sprzętu,
c) zaśmiecania otoczenia, szczególnie zabrania się rozrzucania przedmiotów grożących skaleczeniem,
zabrania się przynoszenia w pobliże basenów przedmiotów tłukących się,
d) zanieczyszczania wody,
e) zakłócania spokoju (hałasami, krzykami lub wszczynania awantur) oraz wpychania do basenów
innych osób,
f) przebywania osobom zakaźnie chorym, z chorobami skórnymi, otwartymi ranami,
g) przebywania dzieciom do lat 12 bez opieki rodziców lub opiekunów,
h) wprowadzania motocykli i rowerów
i) skoków do wody z boków basenów .
9. Korzystający z pływalni zobowiązani są do przestrzegania przepisów regulaminu i zaleceń kierownictwa
pływalni i dyżurnych ratowników.
10. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
11. Nie stosujących się do przepisów regulaminu personel pływalni ma prawo wydalić z terenu obiektu bez
zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wejścia na pływalnię.
12. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu lub wynikające z niedbalstwa czy
nieostrożności osób przebywających na terenie pływalni lub korzystających z jej urządzeń Kierownictwo
obiektu nie odpowiada.

UWAGA !
Na sygnał syreny alarmowej należy natychmiast wyjść z wody i zastosować się do zarządzeń Kierownictwa
pływalni lub Służby Ratowniczej.

