
REGULAMIN PŁYWALNI MIEJSKIEJ ,,NAWA” W SKIERNIEWICACH 

 

1. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w soboty, niedziela i święta w godzinach 

6:10-21:45. 

2. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobligowana do zapoznania się i przestrzegania 

przepisów niniejszego regulaminu; 

3. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera (kluczyka), który uzyskuje  

się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującymi na pływalni regulaminami i cennikiem 

usług. Transponder (kluczyk) podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni; 

4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na hali basenowej i pływających odpowiedzialni są 

ratownicy wodni, trenerzy, instruktorzy lub opiekunowie grup zorganizowanych, a także 

rodzice lub opiekunowie dzieci do 7 roku życia; 

5. Osobom naruszającym regulamin ratownik może nakazać natychmiastowe opuszczenie 

Pływalni. Sygnałem do wyjścia z wody jest seria krótkich gwizdów ratownika; 

6. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z 

kamer mogą być podstawą do pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, 

którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż 

monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych 

osobowych m.in. dóbr osobistych oraz godności użytkowników.  

7. Na pływalni obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania kamerami, telefonami 

komórkowymi, aparatami i innymi urządzeniami, jeżeli osoba fotografowana bądź filmowana 

nie wyrazi na to zgody; 

8. Maksymalna ilość osób przebywających jednorazowo w strefie hali basenowej nie może 

przekraczać 126 osób zgodnie z opinią bezpieczeństwa wydaną przez WOPR; 

9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które 

ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez 

nadzoru dzieci nieumiejących pływać; 

10. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu według ustalonego rozkładu zajęć zgodnie z 

Regulaminem Grup Zorganizowanych, który znajduje się w kasie pływalni. Grupa pływająca 

nie może liczyć więcej niż 15 osób na jednego trenera, instruktora bądź opiekuna 

prowadzącego zajęcia. Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczona na pływalnię, 

11. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach, przebywanie na basenie jest dozwolone 

jedynie w ustalonych dniach i godzinach. 

12. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratowników; 

13. Na terenie Pływalni Miejskiej ,,NAWA" w Skierniewicach obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania 

alkoholu oraz środków odurzających, a także palenia papierosów; Osoby, których stan 

wskazuje na spożycie alkoholu lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane.   

14. Z usług pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią 

zagrożenia dla własnego zdrowia i otoczenia. Wszystkie choroby przewlekłe i dolegliwości 

stanowiące zagrożenie, należy zgłaszać obsłudze pływalni (ratownikowi). Nie zgłoszenie tego 

faktu obsłudze pływalni skutkuje tym, że pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne zdarzenia.  

15. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z 

użyciem środków myjących, a także każdorazowo po skorzystaniu z toalety;  

16. Na terenie hali basenowej obowiązują: 

 stroje kąpielowe: dla kobiet jedno lub dwu częściowe przylegające do ciała, dla 

mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała (bez kieszeni), 

 czepki kąpielowe,  



 jednorazowe pielucho majtki do kąpieli dla dzieci do 3 roku życia oraz dzieci 

używających na co dzień pieluch. 

17. Rodzaje i zasady korzystania z niecek basenowych:  

 niecka sportowa – przeznaczona dla osób potrafiących pływać samodzielnie lub pod 

opieką instruktora, 

 niecka rekreacyjna – przeznaczona do rekreacji i nauki pływania, 

 wanna z hydromasażem; 

18. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na 

terenie obiektu zabrania się: 

 biegania po płycie basenu, 

 wchodzenie do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku służby ratowniczej 

oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 

 jedzenia na terenie otaczającym nieckę pływalni oraz żucia gumy, 

 hałasowania, 

 skakania do małego basenu, wanny z hydromasażem, z boków dużego basenu oraz 

dużego basenu od strony ściany nawrotowej, ze słupków startowych na torach 1 i 6 z 

wyjątkiem zawodów sportowych i zajęć nauki pływania, 

 niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu, 

 stwarzania warunków zagrażających własnemu zdrowiu i bezpieczeństwu oraz innych 

użytkowników pływalni, 

 wchodzenia do wody chorym na choroby skóry, z otwartymi ranami i stanami 

zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele, oraz których stan higieny odbiega od 

ogólnie przyjętych norm; 

19. Noszenie okularów korekcyjnych i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko 

użytkownika;  

20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

niezwłocznie wypraszane z terenu obiektu, do ewentualnego skierowania na drogę 

postępowania w sprawach wykroczeń bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu; 

21. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody; 

22. Za rzeczy wartościowe pozostawione w odzieży wierzchniej oraz na wieszakach w szatni 

Pływalnia nie odpowiada. Korzystający z pływalni zobowiązani są do pozostawienia rzeczy 

wartościowych w depozycie oraz prawidłowego zamknięcia szafki kluczykiem; 

23. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu w tym również udzielanie indywidualnej 

nauki pływania za wynagrodzeniem jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zawarciu umowy 

z Prezesem Pływalni Miejskiej ,,NAWA” w Skierniewicach oraz wg ustalonego 

harmonogramu. Wykaz instruktorów mogących udzielać indywidualnej nauki pływania 

znajduje się na tablicy informacyjnej oraz w kasie Pływalni. Podczas prowadzenia 

indywidualnej nauki pływania jeden instruktor może mieć pod swoją opieką maksymalnie 

dwie osoby.  

24. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu otrzymają zakaz 

wstępu na obiekt wydany przez kierownictwo obiektu;  

25. Organizacja imprez klubowych, sportowych i innych imprez zespołowych możliwe jest 

wyłączenie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu; 

26. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne, 

szczegółowe warunki korzystania z pływalni oraz kierownictwo basenu; 

27. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Prezesa Pływalni. 


