Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z krytej pływalni SOSiR w Nowej Dębie

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI SOSiR W NOWEJ DĘBIE
1. Kryta Pływalnia w Nowej Dębie jest własnością Gminy Nowa Dęba, administratorem pływalni jest
Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Nowej Dębie ul. Sportowa 5.
2. Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania niniejszego
regulaminu.
3. Pływalnia jest czynna w każdy dzień tygodnia od godziny 7.00 do godziny 22.00. Ostatni klienci mogą
wejść na basen nie później niż o godzinie 20.45. Wszyscy klienci są zobowiązani opuścić halę basenową
oraz saunę do godz. 21.45 i cały obiekt do godz. 22.00.
4. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratowników WOPR.
5. Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, przerwa
techniczna, awaria, itp.) oraz świąt.
6. Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet abonamentowy.
7. Dzieci do lat siedmiu mogą wchodzić i przebywać na terenie pływalni tylko w obecności pełnoletniego
opiekuna, którego również obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
8. Osoby niepełnosprawne powinny przebywać na pływalni wraz z opiekunem, którego również obowiązuje
wykupienie biletu wstępu.
W celu dodatkowego zabezpieczenia Kryta Pływalnia posiada monitoring.
9. Z pływalni nie mogą korzystać:
a) osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
b) osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
c) osoby chore na katar i inne choroby zakaźne,
d) osoby nietrzeźwe,
e) osoby, których stan wskazuje na użycie narkotyków lub innych środków odurzających.
10. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni okryć wierzchnich oraz zmiany obuwia
na klapki basenowe.
11. Wstęp do szatni (przebieralni) oraz na halę basenową odbywa się poprzez przejście przez bramkę przy
użyciu zegarka chipowego pobranego w kasie lub karnetu.
12. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu na basenach (bilet jednorazowy) pobierana jest w momencie
wejścia na basenu przy kasie i jest obligatoryjna. Przekroczenie czasu powyżej 60 minut jest liczone za
każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut i podlega dopłacie przy wyjściu z basenu.
13. Przed wejściem na halę basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem
z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez korytarz dezynfekcyjny.
14. Wstęp na halę basenową możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym, czepku pływackim
(strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała).
Dzieci do lat trzech mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach.
15. Na terenie pływalni SOSiR kategorycznie zabrania się:
a) biegania po hali basenowej,
b) używania sprzętu z elementami szklanymi,
c) przebywania w wodzie posiadając ostre przedmioty,
d) spożywania pokarmów i żucia gumy w hali basenowej oraz w pomieszczeniach szatni i przebieralni,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,
f) wykonywania skoków do wody z brzegu basenu i słupków startowych (skoki są dozwolone tylko
podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktora),
g) niszczenia sprzętu i urządzeń pływalni,
h) zaśmiecania terenu pływalni,
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
j) hałasowania,
k) wprowadzania zwierząt,
l) wszczynania fałszywych alarmów.

Podczas kąpieli ogólnodostępnej zabrania się korzystania z: monopłetwy, aparatów do nurkowania lub
innego sprzętu specjalistycznego. Korzystanie z w/w sprzętu jest możliwe po uzgodnieniu rezerwacji toru
lub basenu oraz okazaniu się uprawnieniami do korzystania z danego sprzętu i ważności jego legalizacji.
16. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku łamania zakazów całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba
łamiąca regulamin.
17. Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się wg odrębnego regulaminu.
18. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenów Pływalni SOSiR są zobowiązane podporządkować
się nakazom ratowników WOPR pełniących dyżur.
19.Osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe powinny posiadać uprawnienia do pracy dydaktycznej (trener,
instruktor, nauczyciel pływania).
20.Prowadzący zajęcia w zakresie rehabilitacji, rekreacji, korekty wad postawy, odnowy biologicznej
powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do tego typu działalności.
21.Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na Krytej Pływalni przez osoby fizyczne
lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, oraz
zawarcia umowy określającej zasady prowadzenia zajęć.
22.Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień
zakazać dalszego korzystania z obiektu Krytej Pływalni lub prowadzenia zajęć.
23. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać
dyżurnemu ratownikowi WOPR.
24. Dyrekcja Pływalni SOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i
szafkach basenowych.
25. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, wszelkiego rodzaju
uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w
przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
26. Za zgubienie lub uszkodzenie paska z chipem lub kluczyka do szafki basenowej, obowiązuje opłata
odpowiednio w wysokości 45,00 zł, którą uiszcza się w kasie Pływalni SOSiR.
27. Zasady korzystania z niecek basenowych: sportowej, rekreacyjnej, brodzika dla dzieci, zjeżdżalni,
jacuzzi, sauny określają odrębne regulaminy.
28. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu i niestosujące się do zaleceń
personelu, będą usuwane z obiektu Pływalni SOSiR.
29. Maksymalne dopuszczalne obciążenie – „przepustowość” Pływalni SOSiR wynosi 95 osób.
30. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię, ze względu na ilość osób na niej
przebywających.
31. Wszelkie życzenia i skargi użytkownicy Pływalni mogą zgłaszać Dyrektorowi SOSiR lub wpisać do
Księgi Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie.
32. Teren Krytej Pływalni SOSiR jest monitorowany w sposób ciągły.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SOSiR.
34. Zakup biletu, karnetu oraz innej formy zezwalającej na wstęp na pływalnię jest równoznaczny z
akceptacją powyższego regulaminu.
Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. O bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych Dz. U. 2011 Nr 208 poz. 1240 z późn. zm. oraz Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i
ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne Dz. U. z dnia 9 marca 2012r. poz. 261.

DYREKTOR SOSIR
Adam Szurgociński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2021 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z krytej pływalni SOSiR w Nowej Dębie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI SOSiR
PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE
Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni według następujących zasad:
1. Oferta dla grup zorganizowanych przeznaczona jest dla uczniów szkół uczących się pływać pod
nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej osoby posiadającej stosowne
uprawnienia,
2. Grupa może liczyć maksymalnie 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie
uprawnienia,
3. Grupy zorganizowane mogą korzystać z krytej pływalni od poniedziałku do piątku, po uprzednim
złożeniu formularza rezerwacji grupowego pobytu na pływalni oraz ustaleniu terminu wejścia,
4. Grupy uczniów korzystających z pływalni uprawnione są do wejścia do szatni na 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć,
5. Uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia jednocześnie i przy wyjściu z szatni czekają na
swojego instruktora – osobę prowadzącą zajęcia – spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia,
6. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach,
7. Podczas pobytu na pływalni uczestnicy grup zorganizowanych zobowiązani są do przestrzegania
pozostałych regulaminów obowiązujących na krytej pływalni: regulaminu ogólnego, regulaminu
zjeżdżalni, regulaminu sauny oraz regulaminu jacuzzi,
8. Za bezpieczeństwo grupy ponosi odpowiedzialność instruktor prowadzący, a w pomieszczeniach szatni
oraz na korytarzach za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy,
9. Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić niecki basenowe, na których odbywały się zajęcia,
10. Za paski i klucze do szafek powierzone uczestnikom grupy odpowiada jej opiekun,
11. Prowadzący zajęcia, po ich zakończeniu jest zobowiązany do złożenia wykorzystywanego sprzętu w
wyznaczonym miejscu.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2021 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z krytej pływalni SOSiR w Nowej Dębie

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI KRYTEJ PŁYWALNI SOSiR
Zjeżdżalnia jest integralną częścią Pływalni SOSiR i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.
Zjeżdżalnia jest otwarta w godzinach funkcjonowania Krytej Pływalni.
Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom ze schorzeniami serca i układu krążenia oraz
szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
5. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika WOPR.
6. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja: kolor zielony - zjazd wolny, kolor czerwony bezwzględny zakaz.
7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się
biegania po schodach, przepychania, itp.
8. Korzystanie ze zjeżdżalni powinno się odbywać z zachowaniem następujących warunków
bezpieczeństwa:
a) osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zapalenia się zielonego światła, po
sprawdzeniu czy w rynnie płynie woda,
b) zjazd odbywa się w pozycji leżącej lub półleżącej z nogami skierowanymi w dół,
c) po zakończeniu ślizgu, należy natychmiast usunąć się sprzed wylotu rury, robiąc miejsce następnemu
użytkownikowi oraz bezzwłocznie opuścić hamownię zjeżdżalni.
9. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.
10. Zjazd opiekunów z dziećmi do lat 7 odbywa się w sposób określony na rysunkach zamieszczonych na
planszach bezpieczeństwa przy wejściu na schody.
11. Korzystającym ze zjeżdżalni bezwzględnie zabrania się powodować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
własnemu i innych, a zwłaszcza:
- rozpoczynania ślizgu, gdy pali się czerwone światło,
- wskakiwania do rynny z rozbiegu,
- wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych, a w szczególności głową w dół, na stojąco, tyłem,
na brzuchu,
- chwytania rękami rynny w czasie zjazdu, wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów,
- uprawiania niebezpiecznych zabaw np. wyścigów, zjazdów grupami,
- zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,
- posiadania na ubiorze elementów metalowych,
-wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu.
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2021 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z krytej pływalni SOSiR w Nowej Dębie

REGULAMIN SAUNY KRYTEJ PŁYWALNI SOSiR
1. Sauna jest integralną częścią Krytej Pływalni SOSiR i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.
2. Sauna czynna jest w dni robocze w godz. 1600 – 2145, w soboty, niedziele i święta w godz. 800 – 2145.
3. Z sauny mogą korzystać osoby, które ukończyły 15 lat, zaś osoby młodsze wyłącznie z pełnoletnim
opiekunem.
4. Korzystanie z sauny przez dzieci poniżej 6 lat i osoby powyżej 50 lat powinno być skonsultowane z
lekarzem.
5. Sauna jest sauną suchą. Temperatura w saunie wynosi 80-90 °C.
6. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
- ze schorzeniami kardiologicznymi (niewydolność serca, krążenia i wieńcowa, niedawno przebyty zawał
mięśnia sercowego, inne choroby serca i nadciśnienie),
- w ostrym stanie reumatycznym,
- z gorączką, chore na gruźlicę, w ostrym stanie astmatycznym,
- ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,
- chore na tarczycę,
- chore na padaczkę (epilepsję),
- kobiety w ciąży,
- małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji.
7. Każdy korzystający odbywa pobyt w saunie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia należy włączyć dzwonek alarmowy za pomocą
przycisku znajdującego się w kabinie sauny.
9. Korzystający z sauny mają obowiązek używania własnego ręcznika.
10. Przed rozpoczęciem kąpieli parowej należy zdjąć wszelkie metalowe przedmioty i ozdoby, gdyż mogą
stać się przyczyną poparzeń ciała.
11. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas pobytu w saunie nie powinien
przekraczać 30 minut dziennie. Po każdym wyjściu z sauny należy wziąć prysznic naprzemienny zimnągorącą wodą i odpocząć 10-15 minut.
12. W saunie zabrania się:
- polewania wodą pieca i kamieni,
- przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni,
- leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławki (bez użycia rozścielonego ręcznika),
- nieuzasadnionego używania dzwonka alarmowego,
- otwierania sterownika sauny,
- niszczenia wyposażenia sauny.
13. W saunie obowiązują ogólnie przyjęte zasady dobrego wychowania.
14. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie
powiadomić obsługę obiektu.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2021 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z krytej pływalni SOSiR w Nowej Dębie

REGULAMIN JACUZZI KRYTEJ PŁYWALNI SOSiR
1. Jacuzzi jest integralną częścią Krytej Pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy
regulaminu ogólnego.
2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny
korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min.
5. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i
innych, a w szczególności:
- wchodzić i wychodzić z jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki, od strony uchwytów,
- przebywać w jacuzzi w pozycji stojącej,
- siadać na obrzeżu niecki jacuzzi,
- użytkować jacuzzi, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
- użytkować jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny
sposób,
- wnosić do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
- wylewać wody z jacuzzi,
- zanurzać głowy,
- wpychać osób do wnętrza jacuzzi.
6. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 8/2021 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z krytej pływalni SOSiR w Nowej Dębie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW WSTĘPU
NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ SOSIR
1. Regulamin określa sposób korzystania z karnetów (tzw. kart magnetycznych) wstępu na Krytą Pływalnię
SOSiR w Nowej Dębie.
2. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Cena zakupu karnetu (samej karty magnetycznej) pobierana jest według aktualnego cennika.
4. Pływalnia oferuje karnety o następujących kwotach doładowania i okresach ważności:
Kwota doładowania

Wartość doładowania

Termin ważności karnetu

50 zł
100 zł
150 zł
200 zł

55 zł (bonus 5 zł)
115 zł (bonus 15 zł)
180 zł (bonus 30 zł)
250 zł (bonus 50 zł)

2 miesiące
6 miesięcy
9 miesięcy
12 miesięcy

Uwaga:
- Miesiąc należy rozumieć jako 30 dni.
- Ważność karnetu liczona jest od daty zakupu.
- Doładowanie karnetu, który nie utracił jeszcze ważności wydłuża jego ważność (liczoną od dnia
doładowania, wg terminów podanych w tabeli) tylko w przypadku doładowań za kwotę równą lub
wyższą od poprzedniej.
5. Oferta dla zakładów pracy i grup zorganizowanych: przy zakupie co najmniej 50 szt. karnetów o wartości
minimum 150 zł każdy, obowiązują ceny biletu jak dla dzieci i młodzieży szkolnej.
6. Z jednego karnetu może równocześnie korzystać więcej niż jedna osoba - opłata naliczana jest
automatycznie za każdą osobę wg ustalonego cennika.
7. W okresie obowiązywania cen promocyjnych opłaty z karnetów pobierane są wg cennika promocyjnego.
8. Przy każdorazowym wejściu na pływalnię opłata podstawowa za 60 minut pobytu pobierana jest „z góry”
(obejmuje ona również czas pobytu w szatni związany z przebieraniem się i suszeniem). Po
przekroczeniu tego czasu automatycznie pobierana jest dopłata za każde rozpoczęte 6 minut wg cennika
Krytej Pływalni. Dopłaty naliczane są automatycznie.
Od osób przebywających na pływalni krócej niż 60 minut pobierana jest zawsze stawka podstawowa - za
60 minut pobytu.
9. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata regulowana jest gotówką.
10.
Ustala się opłatę manipulacyjną w według aktualnego cennika za:
- aktywację karnetu, który utracił ważność (na okres 30 dni od dnia jej wniesienia),
- przeksięgowanie środków z utraconego karnetu (ilość środków na karnecie oraz termin jego ważności
nie ulegają zmianie).
11.
Na koniec roku wartości pieniężne na karnetach, które nie utraciły ważności, nie są zerowane - tzn.
„przechodzą” na następny rok.
12.
W sytuacji zagubienia lub kradzieży karnetu istnieje możliwość jego zablokowania, na pisemny
wniosek klienta, po udokumentowaniu jego własności.
13.
W sytuacji kradzieży, zgubienia, zniszczenia karnetu, uszkodzenia kodu kreskowego itp. klient
pokrywa koszty zakupu nowej karty magnetycznej, zaś pozostałe na nim środki zostają „przeniesione” na
nowy karnet po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

