
UCHWAŁA NR XXI/103/2016
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z krytej pływalni.

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala , co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z krytej pływalni znajdującej się w obiekcie przy ul. Parkowej 20 
w Zakrzowie , zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.,poz.1579
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/103/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 24 listopada 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA z KRYTEJ PŁYWALNI
zarządzanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

1. Zasady korzystania z pływalni

1. Pływalnia kryta jest otwarta od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do godz. 21.00 , w sobotę od godz. 
10.00 do godz. 21.00  oraz w niedzielę w godz. 12.00 – 20.00.

2. Wejścia na basen odbywają się o każdej pełnej godzinie zegarowej.

3. z pływalni korzystać mogą:

a) grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

b) indywidualnie – osoby umiejące pływać.

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich.

5. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą 
zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.

7. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie na pływalni dozwolone jest jedynie 
w ustalonych dniach i godzinach.

8. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie zawodów – karty 
uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

9. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą 
odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.

10. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.

11. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym

i obuwiu specjalnym (klapki).

12. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

13. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia

ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

14. Spóźnieni nie będą wpuszczeni na zajęcia.

15. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem 
z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię.

16. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne 
podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.

17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam 
przebywających, a w szczególności:

a) wchodzić do wody bez zezwolenia,

b) biega po chodnikach otaczających nieckę pływalni,

c) hałasować,

d) wprowadzać psów lub innych zwierząt.

18. w czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz 
odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
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19. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą

odstępować swoich uprawnień innym osobom.

20. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia

uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.

21. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach

sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.).

22. Grupy korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 20 min. przed

rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.

23. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nieoddane na przechowanie

kierownikowi grupy do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

2. Zasady korzystania z przebieralni

1. w przebieralni należy poruszać się w obuwiu zmiennym.

2. Kabiny przebieralni służą wyłącznie do zmiany odzieży na strój kąpielowy przy rozpoczęciu korzystania 
z usług pływalni oraz odwrotnie po zakończeniu korzystania z pływali.

3. Kabiny przebieralni przeznaczone są dla jednej osoby dorosłej, osoby niepełnosprawnej lub opiekuna 
z małym dzieckiem.

4 . Do przechowywania odzieży wierzchniej i obuwia należy wykorzystywać wyłącznie szafki znajdujące 
się w szatni.

Id: 00312D12-1201-49C7-B0AB-0575B21AC21A. Uchwalony Strona 2




