
RAMOWY REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ MOSiR KNURÓW                                       

PRZY UL. GÓRNICZEJ 2 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Pływalnia kryta mieszcząca się przy ul. Górniczej 2 w Knurowie,  jest obiektem Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Knurowie. 

2. Pływalnia kryta jest otwarta od poniedziałku do piątku od 6
00 

- 22
00 

oraz w soboty i niedziele od 10
00 

– 20
00

, zgodnie z harmonogramem zajęć. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie z przyczyn 

organizacyjnych (zawody sportowe, święta, przerwa techniczna, awaria itp.). 

3. 1 jednostka korzystania z Pływalni Krytej MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 wynosi 45 minut 

pobytu w wodzie i 15 minut na przebranie się. 
4. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług Pływalni Krytej MOSiR 

Knurów przy ul. Górniczej 2. 

5. Z pływalni można korzystać po zakupie biletu wstępu lub karnetu w przypadku klientów 

indywidualnych lub na podstawie zawartej umowy pomiędzy organizatorem zajęć lub zawodów                         

a MOSiR Knurów w przypadku zajęć zorganizowanych lub zawodów. 

6. Na terenie pływalni bezwzględnie zabronione jest: 
a) palenie tytoniu i papierosów elektronicznych, 
b) wprowadzanie zwierząt, 
c) wnoszenie i spożywanie alkoholu lub środków odurzających. 

7. Z pływalni nie wolno korzystać osobom: 

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

b) z chorobami skóry, 

c) z chorobami układu wydalania, 

d) uczulonym na środki odkażające i do dezynfekcji (uzdatniania) wody basenowej. 

8. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, 

toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren pływalni w wyznaczonych szafkach i 

zamykanie tych szafek. 

9. Bezwzględnie zakazane jest wnoszenie lub przechowywanie na terenie pływalni 

przedmiotów lub substancji zakazanych, niebezpiecznych lub utrudniających korzystanie z 

pływalni przez inne osoby. 

10. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni wszelkiej działalności zarobkowej oraz marketingowej, 

w tym również udzielania prywatnej nauki pływania przez osoby lub firmy, które nie posiadają 

zawartej umowy z MOSiR Knurów na prowadzenie takiej działalności. 
11. Na terenie obiektu MOSiR Knurów znajduje się system monitoringu wizyjnego. Celem 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

ochrony osób i mienia dóbr pływalni, a także w celach dowodowych. Klienci korzystający z 

pływalni wyrażają zgodę na: 
- monitorowanie ich pobytu, 

- wykorzystania zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących uregulowania m. 

in. uregulowania opłat za korzystanie z pływalni lub zachowania niezgodnego z niniejszym 

Regulaminem. 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem 

znajduje się w Sekretariacie MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz znajduje się na stronie 

internetowej www.mosirknurow.pl w zakładce Polityka Prywatności. 
 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI. 
1. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się 

do niego w czasie pobytu na terenie pływalni krytej. 

2. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne 

podporządkowanie się poleceniom dyżurnego ratownika. 

3. Z pływalni jednorazowo może korzystać: 55 osób – godziny ogólnodostępne - indywidualni; 69 osób 

– zajęcia zorganizowane - grupowo; 

• Grupowo – osoby uprawiające ćwiczenia ruchowe w wodzie (np. uczące się pływać lub trenujące) 

pod opieką trenera lub instruktora pływania, 

http://www.mosirknurow.pl/


• Indywidualnie – dorośli i młodzież, 

• Dzieci do lat 7-miu mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką dorosłych. 

4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby                    

z zewnętrznymi oznakami chorób, braku higieny osobistej itp. nie będą wpuszczane na pływalnię. 

5. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę 

prowadzącą zajęcia według ustalonego przez Dyrektora MOSiR Knurów rozkładu zajęć. 

6. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą 

odbywać się tylko w obecności ratownika. 

7. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz czepka pływackiego. 

8. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli. 

9. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu 

specjalnym (klapki, trampki lub obuwie podobne). 

10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie się pod natryskiem oraz 

dezynfekcja stóp i klapek w brodzikach z wodą z dodatkiem środka dezynfekcyjnego – tzw. 

nogomyjkach. 

11. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej, należy bezwzględnie umyć ciało przed 

ponownym wejściem do wody. 

12. Na pływalni wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek 

sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach. 

13. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. 

14. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z 

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

15. Osobom nie uczestniczącym w zajęciach zabrania się przebywania na terenie hali basenowej. 

16. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku i czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się 

decyzjom prowadzącego zajęcia lub dyżurnego ratownika. 

17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam 

przebywających, a w szczególności: 

• Wchodzić do wody bez zezwolenia, 

• Biegać po plaży basenowej otaczającej nieckę pływalni, 

• Wpychać i wrzucać do wody innych użytkowników, a także wszelkie przedmioty nie przeznaczone 

do użytku w wodzie, 

• Wszczynać fałszywych alarmów, jak też celowego wzbudzania poczucia zagrożenia lub paniki 

wśród klientów, 

• Palić papierosów i e-papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę 

pływalni, 

• Hałasować, używać instrumentów muzycznych, urządzeń odtwarzających dźwięki, 

• Kąpać się w szkłach kontaktowych bez założonych okularów ochronnych do przeznaczonych 

pływania, 

• Wnosić ostre przedmioty lub ulegające łatwemu rozbiciu, 

18. Osoby które nie potrafią pływać powinny korzystać wyłącznie ze strefy dla osób nie posiadających 

tych umiejętności. 

19. Na basenie obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu. 

20. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać 

ratownikowi dyżurnemu. 

21. Korzystanie z wanny do hydromasażu reguluje Regulamin umieszczony przy wejściu do wanny do 

hydromasażu. 

22. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz 

odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających. 

23. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach na pływalni odpowiedzialność ponosi 

prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest 

opiekun grupy. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik. 

24. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni. 

25. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć i uporządkować w wyznaczonych 

miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy. 

26. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania  pływalni nie mogą odstępować 

swoich uprawnień innym osobom. 



27. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – 

zakazać korzystanie z pływalni. 

28. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 15 min przed 

rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona. 

 

III. ODPŁATNOŚĆ 

1. Wstęp na pływalnię możliwy jest po zakupie biletu wstępu lub karnetu.  

2. Opłata za bilet wstępu pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi. 

3. Za zgubienie lub zniszczenie paska z numerkiem i kluczykiem do szafki basenowej pobierana jest 

opłata określona w aktualnym cenniku. 

4. Cena za korzystanie z pływalni określona jest w cenniku zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta 

Knurów. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z 

terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w 

sprawach                 o wykroczenie. 

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

wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub 

opiekunowie. 

3. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi 

grupy do depozytu, MOSiR Knurowie nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane 

podporządkować się ich poleceniom. 

5. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR Knurów. Książka skarg i wniosków 

znajduje się w Sekretariacie MOSiR Knurów. 

 

 

 

Regulamin zatwierdził:  

Dyrektor MOSiR Knurów 


