
REGULAMIN BASENU 

GŁĘBOKOŚĆ NIECKI  1,0 M. 

1. Właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego PROMYK mieszczącego się przy  

ul. Wczasowej 5 w Sztutowie jest Marek Kozakiewicz. 

2. Basen ośrodka Promyk czynny jest w godzinach 9.00-19.00. 

3. Wejście na basen wyłącznie za zgodą właściciela lub kierownika OW Promyk. 

4. Z basenu mogą dorośli i dzieci przebywające w OW Promyk 

5. Korzystać z basenu można: 

a. w obecności opiekunów grupy / ratownika / pracownika OW Promyk,  

b. pod opieką rodzica - dzieci do 10 lat będące na wczasach w OW Promyk.  

6. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowanie basenu ustala się z kierownictwem. 

7. Pojemność  basenu określa się maksymalnie na 15 osób przebywających w wodzie.   

8. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy oraz czepek. 

9. Osoby będące pod wpływem alkoholu, bądź innych środków psychotropowych nie mogą 

korzystać z basenu. 

10. Na teren basenu zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt. 

11. Wszystkie osoby przebywające na basenie podporządkowane są ratownikowi/kierownikowi 

grupy prowadzącemu zajęcia  

12. Na terenie basenu należy poruszać się wyłącznie w gumowych klapkach. 

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

14. Przed wejściem na basen należy bezwzględnie zdjąć biżuterię , zegarki , okulary 

15. Zabrania się biegania wokół niecki basenowej. 

16. Na pływalni obowiązuje cisza ,zachowanie porządku i spokoju 

17. Korzystającym z pływalni nie wolno dopuszczać do sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu 

innych osób ,a w szczególności:  

a. korzystać z przedmiotów szklanych (szampony, mydła) 

b. zatapiać głowę współćwiczącego , popychać i wrzucać do wody 

c. pić i jeść, żuć gumy oraz palić papierosów  

d. załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie 

e. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń basenowych 

18. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie basenu właściciel OW Promyk     

nie ponosi odpowiedzialności.  

Wartościowe przedmioty można zostawić w depozycie u kierownika OW Promyk 

19. Za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie odpowiedzialność ponoszą: 

ratownik, opiekunowie grup, delegowani pracownicy OW Promyk,  

rodzice dzieci do lat 10 ( będących na wypoczynku w OW Promyk),  

20. Kierownik lub delegowany pracownik OW Promyk może kontrolować zajęcia na     

basenie, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z basenu. 

21. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za    

wyrządzone szkody. 

22. NA TERENIE CAŁEGO BASENU OBOWIĄZUJE ZAKAZ SKOKÓW DO WODY ! 


