Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 24 maja 2022 r.
REGULAMIN
KRYTEJ PŁYWALNI (BASENU) W CIESZYNIE
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

§1
Informacje organizacyjne

1.

Kryta pływalnia (basen) w Cieszynie jest obiektem Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach usytuowanym w Cieszynie, ul. Paderewskiego
9, tel. 33 854 61 37 („Pływalnia”).

2.

Za funkcjonowanie Pływalni odpowiada jego administrator – Centrum
Wychowania

Fizycznego

i

Sportu

Uniwersytetu

Śląskiego

w Katowicach.
3.

Na terenie Pływalni znajdują się:
3.1. niecka sportowa o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,1m
do 3,6 m;
3.2. wieża do skoków o wysokości 3m;
3.3. saunarium do 15 osób.

4.

Wstęp na halę basenową:
4.1. Odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu
Obsługi Klienta (ESOK) pobranego w kasie obiektu;
4.2. Opłata za wstęp pobierana jest z góry za jedną godzinę
(60 minut) według cennika;
4.3. Bilet ulgowy za wstęp przysługują po okazaniu wymaganego
stosownego dokumentu;
4.4. Odebranie transpondera oznacza, że korzystający zobowiązuje
się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących
na obiekcie;

4.5. W czasie zawodów obowiązuje karta uczestnictwa w zawodach
lub inny dokument upoważniający do wstępu;
4.6. Osoba wychodząca z hali basenowej opróżnia szafkę, oddaje
w kasie transponder i dokonuje końcowego rozliczenia.
5.

Opłaty za wstęp i korzystanie z Pływalni oraz saunarium reguluje
Cennik, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

6.

Pływalnia jest otwarta:
6.1. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 21:00;
6.2. w soboty w godz. 10.00 – 20:00.

7.

Pływalnia zastrzega sobie możliwość:
7.1. rezerwacji

całości

lub

części

(np.

poszczególnych

torów

pływackich) basenu;
7.2. wyłączenia części basenu lub niektórych urządzeń z użytkowania
z przyczyn organizacyjnych lub technicznych;
7.3. wprowadzania

i

stosowania

programu

zniżek

i

promocji

dla wybranych grup użytkowników.
8.

O przypadkach, o których mowa w ustępie 7, Pływalnia w miarę
możliwości informuje z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczając
informację na stronie internetowej https://www.basen.us.edu.pl oraz
na tablicy informacyjnej przed wejściem na Pływalnię.

9.

Klienci zobowiązani są opuścić halę basenową najpóźniej do godziny
21:00 (w soboty do 20:00) bez względu, na godzinę zakupu biletu
wstępu i nie przysługuje im z tego tytułu żadne roszczenie, w tym
w szczególności roszczenie o zwrot kosztu zakupu biletu wstępu lub
części takiego kosztu.

10. Uwagi, skargi, wnioski itp. dotyczące funkcjonowania Pływalni należy
kierować do Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu na adres
e-mail: basen@us.edu.pl.

§2
Ogólne zasady korzystania z Pływalni

1.

Korzystanie

z

Pływalni

może

odbywać

się

tylko

w

obecności

ratownika.
2.

Z Pływalni korzystać można:
2.1. indywidualnie;
2.2. w grupach zorganizowanych pod opieką instruktorów, trenerów,
nauczycieli wychowania fizycznego lub innej uprawnionej osoby.

3.

Dzieci, które nie ukończyły lat trzynastu mogą przebywać na terenie
Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób
pełnoletnich.

4.

Na terenie Pływalni może jednocześnie przebywać maksymalnie
do 60 osób pływających i do 15 korzystających z saunarium.

5.

Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Pływalnię, w przypadku
maksymalnego obciążenia ilością osób.

6.

Z Pływalni nie mogą korzystać osoby:
6.1. będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
6.2. z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi;
6.3. chore na nieżyt górnych dróg oddechowych;
6.4. z przeciwwskazaniami lekarskimi.

7.

Osobom korzystającym z Pływalni zaleca się stosowanie czepka.

8.

Obowiązkiem osób korzystających z Pływalni jest:
8.1. pobranie transpondera;
8.2. zmiana obuwia na basenowe (klapki) przed wejściem do szatni;
8.3. pozostawienie okryć wierzchnich, odzieży i obuwia w szatni
w przeznaczonej do tego szafce;

8.4. umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody
(także po skorzystaniu z WC);
8.5. używanie czystego stroju kąpielowego oraz obuwia kąpielowego
(klapki);
8.6. przed wejściem do basenu – przejście przez brodzik w celu
dezynfekcji stóp;
8.7. podporządkowywanie się poleceniom ratownika, a w wypadku
grup zorganizowanych – także prowadzącemu zajęcia;
8.8. utrzymanie czystości i porządku w holu, szatni, pomieszczeniach
sanitarnych i innych miejscach Pływalni.
9.

Przebywającym na terenie Pływalni nie wolno:
9.1.

wchodzić do wody bez pozwolenia;

9.2.

biegać po chodnikach otaczających nieckę Pływalni;

9.3.

palić tytoniu, spożywać napojów alkoholowych, stosować
środków odurzających, spożywać posiłków przy niecce basenu
oraz żuć gumy;

9.4.

wnosić na teren Pływalni ostrych narzędzi oraz przedmiotów
niebezpiecznych,

w tym

opakowań

i

innych

przedmiotów

ze szkła;
9.5.

hałasować;

9.6.

wprowadzać zwierząt;

9.7.

wszczynać fałszywych alarmów;

9.8.

skakać do wody z brzegów basenów;

9.9.

wchodzić na wieżę do skoków bez zgody ratownika;

9.10. stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób
tam przebywających.

§3
Szczegółowe zasady korzystania z Pływalni przez grupy osób

1.

Zasady korzystania z Pływalni przez grupy osób:
1.1. wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na Pływalnię jednocześnie;
1.2. prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących
przed i po zajęciach;
1.3. liczebność grupy przypadająca na jedną osobę prowadzącą –
maksymalnie 15 osób;
1.4. spóźnione osoby nie będą wpuszczane na zajęcia;
1.5. prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed
rozpoczęciem

zajęć

i wejść

razem

z

grupą.

Grupa

bez

prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na Pływalnię;
1.6. prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób
przebywających na Pływalni oraz za właściwe zachowanie się
grupy i stan techniczny w innych pomieszczeniach Pływalni
(szatnia, WC, hol);
1.7. po zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt
pływacki i ratowniczy, jeżeli był on używany;
2.

Zasady, o których mowa w ustępie 1 obowiązują bez uszczerbku dla
ogólnych zasad korzystania z Pływalni, o których mowa w § 2.

§4
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

1.

Ratownicy

pełniący

dyżur

na

przestrzeganiem

niniejszego

przebywające

na

Pływalni

sprawują

regulaminu.

terenie

są do podporządkowania się ich nakazom.

nadzór

Wszystkie

Pływalni

nad
osoby

obowiązane

2.

Kierownictwo Pływalni może kontrolować korzystanie z Pływalni przez
użytkowników pod kątem zgodności z postanowieniami niniejszego
regulaminu, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania
z Pływalni.

3.

W

trakcie

odbywających

się

na

terenie

Pływalni

zawodów

ich organizator jest obowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów
regulaminu

oraz

jest

on odpowiedzialny

za

zapewnienie

bezpieczeństwa pływających.
4.

Osoby

niszczące

sprzęt

lub

urządzenia

pływalni

ponoszą

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
5.

Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty
wartościowe

pozostawione

w

szatniach

oraz

rzeczy

nieoddane

na przechowanie do depozytu.
6.

Kierownictwo Pływalni i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności
za konsekwencje zdrowotne tych osób, które pomimo przeciwskazań
zdrowotnych korzystają z basenu i sauny.

7.

Osoby naruszające przepisy prawa, porządek publiczny lub przepisy
niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni bez prawa
do zwrotu

uiszczonych

opłat

i niezależnie

od ewentualnego

skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

§5
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
1.

W razie pożaru należy ściśle stosować się do instrukcji ochrony
przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik
Pływalni.

2.

W

przypadkach

innych

niż

ten

opisany

w

ustępie

1

należy

natychmiast zawiadomić kierownictwo basenu/ratownika/organizatora
i w razie potrzeby właściwe służby ratownicze.

3.

W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się
natychmiastowe wyjście z wody.

4.

W razie zauważania tonącego należy natychmiast wyjąć go z wody,
udzielić pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać odpowiednie
służby ratownicze.

5.

Każdy pracownik Pływalni powinien być zapoznany z instrukcją
udzielania pomocy przedlekarskiej w szczególności postępowania
z osobami tonącymi.

6.

Należy przestrzegać wszystkich zasad i przepisów podanych wyżej
w celu

uniknięcia

wypadków.

Za

niestosowanie

się

do przedmiotowych zasad i przepisów można zostać pociągniętym
do odpowiedzialności.

§6
Monitoring
Na terenie Pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz
z zapisem,

który

prowadzony

jest

w

sposób

nienaruszający

dóbr

osobistych oraz godności klientów Pływalni. Urządzenia monitorujące nie
zostały zainstalowane w toaletach, przebieralniach oraz pomieszczeniach
z prysznicami.

Nagrania

z

kamer

mogą

służyć

zgodnie

z

prawem

do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków jako materiał dowodowy
w każdym zdarzeniu mającym miejsce na terenie Pływalni.

§7
Saunarium
Zasady korzystania z saunarium określa odrębny regulamin.

