
 
 

Regulamin korzystania z pływalni: 

Basen czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
12:00-20:00 
 

Obowiązuje bezwzględny  zakaz korzystania z pływalni osób z objawami 
jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych a w przypadku 
stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 
trudności w oddychaniu, osoby nie  zostaną wpuszczone na teren obiektu. 
 

1. Maksymalna liczby pływających – 24 osoby  
 

 
2. Jednocześnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby  

 
3. Prosimy o zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy 

osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, 
natrysków, brodzika – i  utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób 
wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie. Bezpośrednio przed 
kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba.  
 

4. Korzystających  z pływalni obowiązuje:   
- dezynfekcja rąk przy wejściu na teren obiektu oraz każdorazowo po skorzystaniu z 
toalety 
- przestrzeganie podstawowych zasad higieny na pływalniach - obowiązkowa i 
staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali 
basenowej.  
- przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej 
przez brodzik do płukania stóp. 
- noszenie osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i 
nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której 
należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. 
Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu 
przebieralni. 
-ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się oraz 
poruszanie się wyłącznie w wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. 
- 45 minutowy wahadłowy system korzystania z obiektu z 15 minutową przerwą. 
( Wejście  do szatni 5 minut przed pływaniem a wyjście w ciągu 10 min po jego 
zakończeniu. )  
 

5. W przypadku zajęć grupowych po wykorzystaniu sprzętu pływackiego 
instruktor jest zobowiązany przeprowadzić jego dezynfekcję  

6. Widownia będzie niedostępna. 
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