REGULAMIN P£YWALNI
SWIMMING POOL REGULATIONS
1. P³ywalnia Oœrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Œródmieœcie przy ul. Polnej 7a w Warszawie czynna jest codziennie,
w godzinach 6:00 – 23:00, z wyj¹tkiem:
a) Niektórych dni œwi¹tecznych.
b) Przerw konserwacyjno - remontowych.
c) Awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeñ losowych.
2. Decyzje o zmianie zasad funkcjonowania oraz godzin otwarcia i zamkniêcia p³ywalni podejmuje dyrektor OSiR.
3. Zajêcia na p³ywalni odbywaj¹ siê zgodnie z ramowym rozk³adem zajêæ z wyj¹tkiem dni, w których organizowane
s¹ zawody sportowe lub imprezy sportowo - rekreacyjne.
4. Regulaminy i rozk³ad zajêæ:
a) Regulamin p³ywalni okreœla zasady wstêpu i korzystania z p³ywalni i jej urz¹dzeñ.
b) Ramowy rozk³ad zajêæ okreœla terminy zajêæ.
c) O terminach imprez i zawodów sportowych informuj¹ osobne powiadomienia.
d) Urz¹dzenia p³ywalni: sauny, zje¿d¿alnia wodna i jacuzzi posiadaj¹ dodatkowe, uszczegó³owione regulaminy u¿ytkowania.
e) Ka¿dy uczestnik zajêæ ma obowi¹zek zapoznaæ siê z regulaminami i przestrzegaæ ich postanowieñ.
f ) Ka¿dy uczestnik zajêæ powinien zapoznaæ siê z ramowym rozk³adem zajêæ.
g) Organizatorzy zawodów sportowych, zajêæ zorganizowanych lub innych imprez korzystaj¹cy z p³ywalni obowi¹zani s¹
do zapoznania uczestników z regulaminem p³ywalni i urz¹dzeñ, z których korzystaj¹.
5. Ratownicy:
a) Ratownik pe³ni¹cy dy¿ur nosi ubiór i obuwie sportowe oraz koszulkê w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.
b) Ratownicy pe³ni¹cy dy¿ur odpowiedzialni s¹ za bezpieczeñstwo osób przebywaj¹cych na p³ywalni i sprawuj¹ nadzór nad
przestrzeganiem regulaminu p³ywalni, regulaminów urz¹dzeñ oraz rozk³adu zajêæ.
c) Wszystkie osoby przebywaj¹ce na p³ywalni obowi¹zane s¹ podporz¹dkowaæ siê ich nakazom.
6. Sygnalizacja alarmowa:
a) Ratownicy pos³uguj¹ siê alarmow¹ sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹.
b) Wszyscy uczestnicy zajêæ maj¹ obowi¹zek stosowaæ siê do sygnalizacji alarmowej.
c) Seria krótkich gwizdków lub syrena alarmowa oznaczaj¹ rozpoczêcie akcji ratunkowej.
d) 1 krótki gwizdek to ostrze¿enie o przekroczeniu regulaminu.
e) 1 d³ugi gwizdek oznacza zakoñczenie zajêæ.
f ) Po us³yszeniu sygna³u akcji ratunkowej wszyscy uczestnicy zajêæ s¹ zobowi¹zani do natychmiastowego opuszczenia niecek
wype³nionych wod¹ oraz miejsca, w którym prowadzona jest akcja i zgromadzenie siê w alarmowym miejscu zbiórki.
g) Alarmowe miejsce zbiórki jest oznakowane i znajduje siê na przy basenie pod œwietln¹ tablic¹ informacyjn¹.
7. Wstêp na p³ywalniê:
a) Do wstêpu na p³ywalniê uprawniaj¹ bilety jednorazowe lub karty wstêpu, które nale¿y zachowaæ i na ¿yczenie osób
uprawnionych przez dyrektora OSiR przedstawiæ do kontroli.
b) Uczestnicy zawodów sportowych, imprez sportowo - rekreacyjnych oraz zajêæ zorganizowanych s¹ uprawnieni do korzystania
z p³ywalni w wyznaczonym czasie, w ramach umów zawartych z dyrektorem OSiR.
c) Z p³ywalni mog¹ korzystaæ wy³¹cznie osoby w dobrym stanie zdrowia, osoby niebêd¹ce w pe³ni si³ korzystaj¹ z p³ywalni na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
d) Dzieci do lat 7 mog¹ przebywaæ na p³ywalni oraz korzystaæ z jej urz¹dzeñ wy³¹cznie pod opiek¹ osób pe³noletnich.
e) Wszystkich uczestników zajêæ obowi¹zuje noszenie kompletnego stroju przeznaczonego do p³ywania przewidzianego odpowiednio
dla mê¿czyzn lub kobiet, a osoby z d³ugimi w³osami noszenie na g³owie czepka podczas k¹pieli.
f ) Dzieci do lat 3 maj¹ obowi¹zek nosiæ pielucho-majtki przewidziane do k¹pieli.
g) Wszystkich uczestników zajêæ przed wejœciem do wody obowi¹zuje dok³adne umycie ca³ego cia³a pod natryskiem.
h) W przypadku, gdy iloœæ osób na p³ywalni jest zbyt du¿a, co mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu lub przekracza przepustowoœæ
szatni, wstêp na p³ywalniê mo¿e byæ czasowo wstrzymany.
8. Dostêp do urz¹dzeñ p³ywalni:
a) W hali p³ywalni znajduj¹ siê baseny: sportowy i rekreacyjny, zje¿d¿alnia wodna z l¹dowiskiem, wanny z hydromasa¿em
(jacuzzi) oraz sauny.
b) Basen sportowy o d³ugoœci 25m, szerokoœci 12,5m i g³êbokoœci od 1,2m do 1,8m jest w ca³oœci przeznaczony dla osób
umiej¹cych p³ywaæ. Osoby nieumiej¹ce p³ywaæ nie mog¹ z niego korzystaæ z wyj¹tkiem uczestników zorganizowanych zajêæ
nauczania p³ywania. Gdy na torze p³ywackim przebywa wiêcej ni¿ jedna osoba p³ywamy praw¹ stron¹ toru.
c) Basen rekreacyjny, zje¿d¿alnia wodna z l¹dowiskiem, wanny z hydromasa¿em s³u¿¹, tak¿e osobom nieumiej¹cym p³ywaæ.
d) W godzinach zajêæ szkolnych, treningowych i innych zajêæ zorganizowanych, dostêp do p³ywalni i jej urz¹dzeñ dla klientów
indywidualnych mo¿e byæ ograniczony.
e) Urz¹dzenia p³ywalni mog¹ byæ wy³¹czone czasowo z u¿ytku w przypadku awarii lub braku dozoru ratowniczego.
f ) W trakcie zawodów sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych p³ywalnia jest dostêpna wy³¹cznie dla ich uczestników.
9. Dostêp do szatni:
a) Uczestnicy zajêæ indywidualnych lub zorganizowanych korzystaj¹ z szatni odzie¿y wierzchniej oraz basenowych, osobnych
dla mê¿czyzn i kobiet.
b) Dzieci do lat 7, bez wzglêdu na p³eæ, korzystaj¹ z szatni pod opiek¹ rodzica lub opiekuna.
c) Odzie¿ wierzchni¹ i zmienione obuwie nale¿y pozostawiæ w szatni odzie¿y wierzchniej, a rzeczy wartoœciowe w szafkach
depozytowych, znajduj¹cych siê w wejœciu do szatni basenowych, przy kasach.
d) W szatniach basenowych oraz prowadz¹cym do nich korytarzu przebywaj¹ wy³¹cznie osoby uprawnione do wstêpu na
p³ywalniê lub opiekunowie przekazuj¹cy dzieci instruktorom.
e) Rodzice lub opiekunowie niekorzystaj¹cy z p³ywalni maj¹ obowi¹zek opuszczenia jej natychmiast po przekazaniu dzieci, b¹dŸ
grupy, opiekunom, instruktorom lub trenerom.
f ) U¿ytkownicy szatni basenowych s¹ zobowi¹zani do utrzymania swoich rzeczy w porz¹dku oraz do przechowywania ich
w szafkach, które nale¿y skutecznie zamkn¹æ, aby uniemo¿liwiæ ich otwarcie niepowo³anej osobie.
g) Pasek z kluczem lub kluczem elektronicznym odbieramy i oddajemy w kasie. Nale¿y mieæ go stale przy sobie. Za ka¿dy
zgubiony pasek z kluczem od szafki, OSiR ma prawo pobraæ op³atê w wysokoœci okreœlonej przez dyrektora.
h) Oœrodek nie ponosi odpowiedzialnoœci materialnej za przedmioty wartoœciowe pozostawione w szafkach, tak¿e depozytowych
oraz za wszystkie przedmioty pozostawione poza szafkami lub w szafkach niezamkniêtych skutecznie.
10. Zajêcia zorganizowane:
a) Za przebieg i treœæ zajêæ zorganizowanych, indywidualnych i grupowych oraz zawodów sportowych i imprez sportowo rekreacyjnych odpowiada organizator.
b) Uczestnicy zajêæ zorganizowanych mog¹ przebywaæ w hali p³ywalni wy³¹cznie pod opiek¹ opiekuna, instruktora lub trenera.
c) Instruktorzy i trenerzy prowadz¹cy zajêcia nauczania i doskonalenia p³ywania oraz treningi sportowe maj¹ obowi¹zek
posiadaæ stosowne uprawnienia i przestrzegaæ terminów i rozk³adu zajêæ.
d) Na ka¿de 15 osób uczestnicz¹cych w zajêciach zorganizowanych w grupach, z wyj¹tkiem zawodów sportowych i imprez
sportowo - rekreacyjnych, musi przypadaæ 1 osoba uprawniona do prowadzenia zajêæ.
e) Instruktorów, trenerów, opiekunów, organizatorów zajêæ zorganizowanych, zawodów sportowych i imprez rekreacyjno sportowych oraz sêdziów przebywaj¹cych na p³ywalni obowi¹zuje ubiór i obuwie sportowe.
11. Zasady zachowania na p³ywalni:
a) W hali p³ywalni, w szatniach i prowadz¹cym do nich korytarzu oraz pozosta³ych pomieszczeniach obowi¹zuje zachowanie
porz¹dku i spokoju.
b) Osoby, których stan wskazuje na spo¿ycie alkoholu lub innych niedozwolonych substancji obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz
wstêpu na p³ywalniê.
c) Osoby z objawami schorzeñ stwarzaj¹cych zagro¿enie dla innych u¿ytkowników nie mog¹ korzystaæ z p³ywalni.
d) Nikomu, w ¿aden sposób, nie wolno stwarzaæ sytuacji zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu innych uczestników zajêæ,
zachowywaæ siê obscenicznie, wulgarnie lub obraŸliwie w stosunku do innych uczestników zajêæ i personelu p³ywalni.
e) Osoby korzystaj¹ce z pomocniczego sprzêtu p³ywackiego i sprzêtu do rekreacji w wodzie, który jest w³asnoœci¹ OSiR,
zobowi¹zane s¹ do od³o¿enia go po zakoñczonych zajêciach na miejsce dla niego przeznaczone.
12. Na p³ywalni obowi¹zuj¹ zakazy:
a) Wnoszenia i spo¿ywania napojów oraz innych artyku³ów spo¿ywczych. Zakaz nie dotyczy ratowników, instruktorów, trenerów
oraz uczestników zajêæ sportowych i rekreacyjnych uzupe³niaj¹cych niedobór p³ynów powsta³y na skutek treningu.
b) Wnoszenia i palenia tytoniu, innych u¿ywek i œrodków odurzaj¹cych oraz substancji chemicznych.
c) Zanieczyszczania i zaœmiecania p³ywalni, szatni i jej urz¹dzeñ.
d) Wnoszenia i u¿ywania kosmetyków w hali p³ywalni.
e) Wnoszenia zbêdnych przedmiotów i urz¹dzeñ poza przyborami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi do nauczania p³ywania i rekreacji
wodnej oraz organizacji imprez i zawodów sportowych.
f ) U¿ywania sprzêtu ratowniczego przez osoby nieuprawnione z wyj¹tkiem koniecznoœci ratowania ¿ycia.
13. Nikomu, z wyj¹tkiem grup sportowych wykonuj¹cych æwiczenia specjalistyczne pod opiek¹ trenera, instruktora nie wolno:
a) Biegaæ po obrze¿ach basenów.
b) Skakaæ ze s³upków startowych bez zgody ratownika.
c) Skakaæ do wody z miejsc do tego nie przeznaczonych.
d) Wykonywaæ æwiczeñ na bezdechu i æwiczyæ nurkowania bez zg³oszenia ratownikowi.
14. Osoby niszcz¹ce sprzêt lub urz¹dzenia p³ywalni ponosz¹ odpowiedzialnoœæ materialn¹ za szkody, które wyrz¹dzi³y.
15. Za szkody wyrz¹dzone przez osoby niepe³noletnie odpowiadaj¹ materialnie ich opiekunowie.
16. Osoby naruszaj¹ce porz¹dek publiczny lub przepisy regulaminu bêd¹ usuwane z p³ywalni.
17. Osoby upowa¿nione przez dyrektora OSiR mog¹ nadzorowaæ wszystkie zajêcia, a w przypadku stwierdzenia niestosowania
siê do regulaminu, mog¹ zakazaæ dalszego korzystania z p³ywalni.
18. O wszelkich, dostrze¿onych sytuacjach zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu osób przebywaj¹cych na p³ywalni nale¿y
niezw³ocznie informowaæ ratowników lub personel p³ywalni.
19. Zdarzenia zagra¿aj¹ce zdrowiu i ¿yciu oraz bezpieczeñstwu uczestników zajêæ powinny byæ odnotowane w dzienniku pracy
dru¿yny ratowniczej (dy¿urów ratowniczych).
20. Uwagi o funkcjonowaniu p³ywalni, jej urz¹dzeniach, pracy personelu nale¿y kierowaæ pisemnie do dyrektora OSiR.
Dyrektor OSiR

1. Swimming pool of OSiR Œródmieœcie at Polna 7a street in Warsaw is open from 6 am to 11 pm, except:
a) Some holidays.
b) Maintenance and renovation time.
c) Accidents and other unexpected events.
2. Only OSiR director may change regulations and Swimming pool working hours.
3. Swimming pool working hours remain as usual until competition or pre-ordered occupation occur.
4 Regulations and schedule:
a) The regulations of swimming pool determine rules of entry, equipment and use of the swimming pool.
b) The class schedule determines dates of classes.
c) Specified notifications inform about dates of competitions and sports and leisure event.
d) Swimming pool equipment: sauna, water slide, hot tub have their own additional regulations.
e) Every participant of classes are obligated to familiarize himself with and follow regulations.
f ) Every participant of classes should familiarize himself with classes' schedule.
g) Sports events organizers, who are using the swimming pool are obliged to familiarize participants,
with regulations of the swimming pool and sports equipment, with they may use.
5 Lifeguards
a) Lifeguard on duty wears sports wear and shoes and a red T-shirt with RATOWNIK inscription on it.
b) Lifeguards on duty are responsible for safety of the swimming pool users and for supervising that they follow
the terms of these regulations.
c) Everyone staying at the swimming pool should follow the lifeguards' rules.
6. Alarm signalling
a) Lifeguards use sound signalling.
b) All participants of the classes are obliged to follow the alarm signalling.
c) Series of short whistle blasts or alarm siren mean a start of a rescue operation.
d) One short whistle blast is a warning about exceeding the rules.
e) One long whistle blast means the end of classes.
f ) After rescue operation signal everyone is obliged to leave the swimming pool immediately and at congregate
in gathering place.
g) Alarm gathering place is signed and it is situated by the information board.
7. Swimming pool entries
a) The single use tickets and passes entitle to enter the swimming pool. Everyone is obliged to keep
the ticket and show it to persons entitled to check them by the director of OSiR.
b) Sports events participants and class members are entitled to use the swimming pool in designated
time agreed with OSiR director.
c) Only healthy people are allowed to the swimming pool. Sick persons use the swimming pool on their
own responsibility.
d) Children up to 7 years old can stay at the swimming pool and the swimming pool equipment only
under the supervision of adult.
e) Every participant of classes is obliged to wear full swimsuit designed respectively for men and woman.
People with long hair are obligated to wear swimming caps.
f ) Children below 3 years old are obliged to wear swim diapers designed for swimming.
g) Every participant of classes is obliged to clean his whole body in the shower.
h) In cases, when the number of the people at the swimming pool is to big, the entry can by temporarily
suspended for safety reasons.
8. Swimming pool equipment access
a) At the swimming pool hall there are: sports pool, leisure pool, water slide, hot tubs and sauna.
b) Sports pool (25 m long, 12.5 m wide, 1.2 m - 1.8 m deep) is fully designed for people who can swim. People,
who can't swim are not allowed to use it, except of those, who take part in swimming lessons. When there is
more than one person on the swimming track, everyone is obliged to swim on the right side of the track.
c) Leisure pool, water slide, hot tubs and sauna, serve also people, who can't swim.
d) In the hours of school classes, workouts, and other organized classes, the access to the swimming pool
and equipment may by limited.
e) Swimming pool equipment can by out of order in case of rescue operation, accident or no lifeguard
supervision.
f ) During sports events swimming pool is available only for its participant.
9. Cloakroom access
a) Participants oh individual and organized classes are obliged to use both cloakrooms firs one for overcoats
and second one for swimming stuff separate for men and woman.
b) Children up to 7 years old, regardless of their sex, can use any cloakroom under the supervision of an adult.
c) Overcoats and shoes should be left in cloakrooms for overcoats and valuable things should be deposited
in lockers situated next to the cash desk.
d) In cloakrooms and in the hall can stay only those people, who are entitled to enter the swimming pool
and parents or attendant, who pass children under the supervision of instructor or coach.
e) Parents and attendant, who won't use the swimming pool are obliged to leave the swimming pool cloakroom
and the hall right after passing the children to instructor or coaches.
f ) Cloakroom users are obliged to keep their things in order and to keep them in the lockers which should
be closed, so an unauthorized person can't open it.
g) The stripe with a key or electronic key is received and returned by the cash desk. It should by kept all the time.
For every key lost OSiR has right to charge a fee at the amount determined by the director of OSiR.
h) OSiR does not take material responsibility for valuable things left in the lockers and deposit boxes
and for objects left outside the lockers or not successfully closed lockers.
10. Organized classes
a) Organizer is responsible for individual and group classes, sports competitions and sports events.
b) Participants of organized classes can stay at the swimming pool only under the supervision
of a instructor or coach.
c) Swimming instructors and coachesare obliged to have appropriate permissions
and abide by the time and schedule of the classes.
d) For every 15 participants of organized classes there should be 1 person authorized to teach. Excluding sports
competitions and sports and leisure events.
e) Instructors, coaches, attendants, organizers and judges of all events and competitions should wear
sportswear and sports shoes.
11. Behaviour at the swimming pool
a) In the swimming pool hall, cloakrooms and in the hall everybody should keep order and keep calm.
b) People, who seem drunk or drugged, are not allowed to enter the swimming pool.
c) People with illness, that can effect other users are not allowed to use the swimming pool.
d) Nobody is allowed to cause dangerous situations, act obscenely, vulgarly or offensively
to other participants or staff.
e) People using sports and auxiliary equipment, which is a property of OSiR are obliged to put it back
after the classes.
12. At the swimming pool it is forbidden to:
a) Bring or consume any food or beverages. The prohibition does not include lifeguards, instructors, coaches
and participants of sports classes by a physical effort.
b) Bring or smoke cigarettes or different drugs.
c) Pollute and clutter the swimming pool, cloakroom and the equipment.
d) Bring and use cosmetics in the swimming pool hall.
e) Bring unnecessary objects, equipment except those, that serve to learn swimming and those essential
to organize sports competitions and events.
f ) Use rescue equipment by people unauthorized, excluding when rescue operation occurs.
13. Nobody, except sports groups taking part in specialized exercises under supervision of a coach
or instructor, is allowed to:
a) Run around the periphery of the swimming pool.
b) Dive from started poles without lifeguards permission.
c) Dive into the water from places not designed for it.
d) Do breath holding exercises or dive under water without reporting it to a lifeguard.
14. People, who destroy swimming pool equipment, take full material responsibility for damages
which they caused.
15. Parents and attendants are financially responsible for damages caused by their children.
16. People, who violate public order or terms of regulations, will be rejected from the swimming pool.
17. People authorized by director of OSiR can supervise all of the classes and - in case of not following
the terms of regulations - forbid using the swimming pool.
18. Everyone should immediately inform lifeguards or swimming pool staff about dangerous situations.
19. Accidents that threaten safety of participants of the classes should be noted
in the lifeguard work diary.
20. Comments about a state and functioning of the swimming pool should be directed
in writing to the director of OSiR.
Director of OSiR

