
RAMOWY REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ AQUARELAX MOSiR KNURÓW 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Pływalnia Aquarelax jest ogólnodostępnym obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Knurowie.  
2. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 600 do 2145 oraz w soboty, niedziele i święta w godz. 

1000 do 2145 (według obowiązującego harmonogramu wejść). 
3. Z pływalni jednorazowo może korzystać 80 osób: 

- grupowo – osoby uprawiające ćwiczenia ruchowe w wodzie (np. uczące się pływać lub trenujące 
pod opieką trenera lub instruktora pływania). 

- indywidualnie – dzieci, młodzież i dorośli 

4. Dzieci do lat 7-miu mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osoby pełnoletniej. 

5. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osoby 
z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię 

6. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje , w tym 
używające wulgaryzmów a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do 
zaleceń ratowników i obsługi mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej 
uiszczonych opłat. 

7. Na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, spożywania 
napojów alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt 

8. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły. 

9. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej lub statutowej bez pisemnej 
zgody Dyrektora MOSiR Knurów. 

10. Na terenie pływalni zabrania się prowadzenia zajęć z zakresu nauki pływania, rehabilitacji, zajęć 
korygujących wady postawy itp. bez posiadania aktualnej umowy z MOSiR Knurów. 

 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ 
1. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń 

należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz 
stosować się do nich podczas pobytu. 

2. Grupy zorganizowane muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, 
odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. 

3. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego na tablicy 
informacyjnej. 

4. Wszystkie atrakcje hali basenowej posiadają wymagane atesty i zapewniają zgodne ze stosownymi 
instrukcjami bezpieczne z nich korzystanie. 

5. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, czepka oraz paska z transponderem na 
przegubie ręki. 

6. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu 
specjalnym (klapki, trampki lub obuwie podobne). 

7. Dzieci noszące pieluchy, muszą mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli. 
8. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem na pływalnię do umycia całego ciała i przejścia 

przez brodzik do dezynfekcji stóp. 
9. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnej należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdującej się 

przy stanowisku startowym oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej. 
10. Sauna czynna jest w dni powszednie od godziny 1500 do 2130 natomiast w soboty, niedziele oraz 

święta od 1000 do 2130.  
11. Na terenie hali basenowej zabrania się: 

• biegania i wpychania do wody innych użytkowników, 

• wchodzenia na balustrady oraz stanowiska ratowników,  

• skakania do wody z murków, balustrad, schodów, wanien jacuzzi i innych fragmentów 
konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu, 

• używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony, 

• korzystania ze zjeżdżalni w sposób niezgodny z instrukcjami, 

• spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni i hali basenowej, 

• wrzucania do wody wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie 
lub nauki pływania 

• niszczenia wyposażenia, 

• zanieczyszczania wody basenowej, 

• używania mydła i innych środków chemicznych. 



• wprowadzania zwierząt. 

• zasłaniania ratownikowi pola widzenia lustra wody. 
 

12. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom u których oznaki zewnętrzne wskazują na: 
choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny 
osobistej, agresywne zachowania itp. 

13. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi. 
14. Osoby korzystające z hali basenowej są zobowiązane do umieszczania i przechowywania 

odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach 
w szatniach i zamykania tych szafek.  

 
III. ODPŁATNOŚĆ 
1. Opłata pobierana jest z góry za czas zdeklarowany przez klienta (minimum 60 minut). W przypadku 

niewykorzystania całości czasu opłaty nie zwraca się, natomiast w przypadku przekroczenia limitu 
czasowego dolicza się opłatę za każdą dodatkową minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

2. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę wejściową przy 
kasie do chwili zadania w kasie paska z transponderem. 

3. Odpłatność za usługę sauny jest naliczana dodatkowo zgodnie z obowiązującym cennikiem.  
4. Rozliczanie pobytu w hali basenowej odbywa się w oparciu o zatwierdzony cennik.  
5. Zabrania się przekazywania biletów wstępu (pasków z transponderem) osobom nie mającym 

uprawnień do zastosowanych zniżek lub właściwości prawnych. 
6. Faktury za usługi świadczone przez Pływalnię Krytą aQuaRelax można otrzymać w Dziale 

Księgowości MOSiR Knurów, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, w terminie 7 dni 
od dnia wykonania usługi. 

 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie 

przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody. 
2. MOSiR Knurów nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub 

zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe. 
3. MOSiR Knurów nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej. 
4. Za zgubienie paska z transponderem użytkownik obowiązany jest uregulować należność zgodną 

z cennikiem. 
5. MOSiR Knurów nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem 

oraz instrukcjami użytkowania sauny, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych. 
6. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Pływalni Krytej aQuaRelax. 
7. Skargi, wnioski i sugestie można składać u Kierownika Obiektów w godzinach jego pracy osobiście 

lub telefonicznie (tel. 32 338 19 23). 
Regulamin zatwierdził: Dyrektor MOSiR Knurów Krzysztof Stolarek 


