
REGULAMIN PŁYWALNI 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JABŁONNIE 

 

§ 1 

Część ogólna 

1. Pływalnia OSiR znajduje się w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102 i jest obiektem zarządzanym 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie z siedzibą przy ul. Partyzantów 124A, 05-123 

Chotomów, zwanym dalej Pływalnią OSiR. 

2. Pływalnia OSiR jest obiektem ogólnodostępnym czynnym zgodnie z harmonogramem zajęć: 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-22:00, 

b) w soboty w godz. 11:00-18:00; 

z zastrzeżeniem, że ostatni klienci opuszczają płytę basenową najpóźniej 15 minut przed 

zamknięciem obiektu. Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych, 

takich jak zawody sportowe, święta, przerwa techniczna, awaria itp., o czym informuje się 

klientów na stronie internetowej OSiR Jabłonna, na profilu OSiR na 

www.facebook.com/osirjablonna oraz poprzez ogłoszenia zamieszczone w recepcji Pływalni OSiR. 

3. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Pływalni OSiR i jej urządzeń, zobowiązane są do 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych 

w nim postanowień: 

a) w przypadku grup zorganizowanych obowiązek zapoznania z regulaminem uczestników grupy 

spoczywa na opiekunie lub kierowniku grupy, 

b) regulamin Pływalni OSiR znajduje się w recepcji obiektu oraz na stronie internetowej 

www.osirjablonna.pl  

4. Z pływalni mogą korzystać osoby:  

a) uczące się pływać- pod opieką prowadzącego zajęcia lub opiekuna, 

b) umiejące pływać- indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 

5. Wejścia na basen odbywają się o pełnych godzinach. Jednorazowe wejście obejmuje 45 min 

w hali basenowej i do 15 min w szatniach/przebieralniach. 

6. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia mogą przebywać na terenie Pływalni OSiR wyłącznie pod 

opieką osób pełnoletnich. 

7. Osoby korzystające z pływalni OSiR zobowiązane są do pozostawienia w szatni okrycia 

wierzchniego oraz zmiany obuwia na czyste klapki basenowe. 

8. Pozostałe rzeczy można zostawić w szafkach znajdujących się w przebieralniach. Kluczyki do szafek 

pobiera się i zwraca w Recepcji Pływalni.  

9. Na terenie Pływalni OSiR obowiązuje zakaz: 



- wnoszenia i spożywania jedzenia oraz żucia gumy, 

- wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, 

- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

- palenia tytoniu, 

- wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 

- wprowadzania/wnoszenia zwierząt,  

- korzystania z usług Pływalni przez osoby chore na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi 

schorzeniami dermatologicznymi i z opatrunkami na ciele oraz osoby, których stan higieny 

odbiega od ogólnie przyjętych norm, 

- wstępu osób nieposiadających właściwego stroju kąpielowego. 

10. Na terenie obiektu Pływalni OSiR należy zachować ciszę, porządek i czystość. 

11. Wewnątrz obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania do użytku 

komercyjnego bez uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Jabłonnie. 

 

§ 2 

Część szczegółowa 

 

I Bilety i karnety 

1. Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet 

abonamentowy zgodny z obowiązującym cennikiem lub nabyły prawo do korzystania z obiektu na 

podstawie zawartych umów, porozumień lub uzgodnień.  

2. Zakup biletów i karnetów odbywa się w recepcji Pływalni OSiR. 

3. Podstawą naliczania opłat jest cennik zatwierdzony przez Radę Gminy Jabłonna. 

4. Do korzystania ze zniżek wynikających z przepisów prawa upoważnia okazanie stosownego 

dokumentu (legitymacja, indeks itp.). 

5. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Pływalni OSiR. 

6. Karnet uprawnia do 10 wejść na basen i jest ważny 4 miesiące od daty zakupu, karnety są imienne 

i niezbywalne. 

 

II Zasady korzystania z hali basenowej 

1. Z hali basenowej korzystać mogą osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane. 

2. Korzystanie z hali basenowej jest dozwolone wyłącznie w obecności ratowników, a zajęcia mogą 

odbywać się tylko w obecności ratowników i instruktorów, nauczycieli wf. 



3. Wszystkie osoby przebywające w hali basenowej są zobowiązane do podporządkowania się zapisom 

Regulaminu Pływalni OSiR oraz nakazom dyżurnych ratowników, a także komunikatom ogłaszanym 

głosowo. 

4. W hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy: 

-  dla kobiet – jednoczęściowy, 

-  dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni), 

-  dzieci korzystające z pieluch – pieluchomajtki przeznaczone do kąpieli,  

-  dla wszystkich użytkowników – czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy pływającego. 

5. Każda osoba korzystająca z basenu przed wejściem do hali basenowej zobowiązana jest do umycia 

całego ciała pod natryskiem i przejścia przez brodzik w celu dezynfekcji stóp. 

6. Na terenie hali basenowej zabrania się: 

a) wnoszenia żywności i napojów, 

b) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony, 

c) niszczenia wyposażenia i oznakowania, 

d) wszczynania fałszywych alarmów, 

e) hałaśliwego zachowania, 

f) zanieczyszczania wody basenowej, 

g) wchodzenia do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia, 

h) biegania, popychania oraz powodowania wszelkich zachowań zagrażających 

bezpieczeństwu, 

i) wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków z tym zastrzeżeniem, że skoki 

są dozwolone tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktora lub za 

zgodą ratownika pełniącego dyżur, 

j) chwytania i podtapiania uczestników kąpieli, 

k) siadania na linach torowych i wychodzenia po nich z basenu, 

l) wnoszenia mydła oraz innych środków myjących. 

7. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia należy zgłaszać niezwłocznie 

dyżurującemu ratownikowi. 

8. Uczestnik kąpieli zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi zaobserwowane 

nieprawidłowości i występujące zagrożenia. 

9. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nieumiejących pływać. 

 

III Zajęcia grupowe 

1. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w Recepcji 

i na stronie internetowej www.osirjablonna.pl  

http://www.osirjablonna.pl/


2. Grupa pływająca lub uczestnicząca w zajęciach specjalistycznych nie może liczyć więcej niż 15 

uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. 

3. Po wejściu do hali basenowej, opiekun grupy zobowiązany jest skontaktować się z dyżurnym 

ratownikiem i zgłosić rozpoczęcie zajęć. 

4. Zajęcia nauki pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego mogą się odbywać tylko 

w obecności nauczycieli, ratowników i opiekunów grup szkolnych. 

5. Zajęcia specjalistyczne mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów odpowiedniej 

specjalności i ratowników, a w przypadku grup szkolnych - dodatkowo opiekunów grupy 

szkolnej. 

 

§3 

Odpowiedzialność 

1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej i zajęć 

zorganizowanych/grup odpowiedzialność ponosi: prowadzący zajęcia trener, instruktor, nauczyciel 

i dyżurny ratownik. 

2. Za właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych 

odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia. 

3. Za skutki zachowań uczestników grupy odpowiedzialność ponosi organizator zajęć. 

4. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu 

podobne) korzystają z pływalni ze szczególną ostrożnością  po konsultacji z lekarzem, na własną 

odpowiedzialność. 

5. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Pływalni OSiR ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

6. Osoba, która zniszczy lub zgubi kluczyk do szafki ubraniowej pokrywa koszty wymiany zamka w 

szafce w kwocie 50 zł.  

7. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach 

ubraniowych i szatniach oraz skradzione lub zagubione na terenie Pływalni OSiR. 

7.1 Rzeczy pozostawione w szafkach lub szatniach należy odebrać najpóźniej następnego dnia 

w recepcji w godzinach pracy Pływalni OSiR.   

 

 

§ 4 

Przepisy końcowe 

1. Prawo do prowadzenia działalności w obiekcie Pływalni OSiR: szkoleniowej, sportowej, nauki 

pływania, kursów ratowników/płetwonurków, rehabilitacji, odnowy biologicznej, rekreacji, 



korekty wad postawy, handlowej i reklamowej mają podmioty prawne lub osoby fizyczne po 

uprzednim zawarciu umowy i określeniu zasad współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

w Jabłonnie. 

2. Osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe powinny posiadać uprawnienia do pracy dydaktycznej 

(trener, instruktor). 

3. Prowadzący zajęcia w zakresie rehabilitacji, rekreacji, korekty wad postawy, odnowy biologicznej 

powinni posiadać odpowiednie-specjalistyczne uprawnienia do tego typu działalności. 

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać 

dalszego korzystania z obiektu Pływalni OSiR i prowadzenia zajęć. 

5. Wejście na teren hali basenowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad 

zapisanych w niniejszym Regulaminie oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 

(RODO). 

6. Osoby przebywające na terenie obiektu Pływalni OSiR, naruszające porządek publiczny, dobre 

obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów 

niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu uiszczonych opłat. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OSiR. 

 

 

Życzymy miłego pobytu. 

 


