
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

korzystania z obiektów sportowych z dnia 22.03.2021r. 

w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza 

Wielkiego   Lublinie 
Regulamin korzystania z basenu 

 

Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie 
 

1. Zarządcą basenu szkolnego jest Dyrektor Szkoły. 

2. Basen jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00, a w soboty i niedziele po 

indywidualnym ustaleniu z Zarządcą obiektu. 

3. Z basenu mogą korzystać: 

a) uczniowie w czasie zajęć dydaktycznych, 

b) grupy zorganizowane pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 

c) osoby indywidualne, w tym osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej 

zajęcia lub opiekuna. 

4. Dzieci do lat trzech nie mogą korzystać z basenu. 

5. Osoby nieumiejące pływać mogą przebywać na basenie tylko w wyznaczonym miejscu niecki 

(90-120 cm głębokości). 

6. Na terenie basenu zabrania się: 

 palenia tytoniu, 

 wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek, 

 przebywania po spożyciu alkoholu i innych używek, 

 wrzucania do wody przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i 

zanieczyszczających basen, 

 wchodzenia do wody bez zezwolenia, 

 skakania do wody, 

 biegania wokół niecki basenowej, 

 spożywania posiłków, 

 korzystania osobom chorym na choroby zakaźne, uczulonym na chlor, środki dezynfekcyjne, 

posiadającym widoczne schorzenia dermatologiczne lub z opatrunkami. 

7. Zajęcia są prowadzone według ustalonego harmonogramu zajęć, w grupach nieprzekraczających 

15 osób na opiekuna/osobę prowadzącą zajęcia. 

8. Jednorazowo na basenie może przebywać maksymalnie 30 osób.  

9. Osoby nieuczestniczące w zajęciach nie mogą przebywać na basenie. 

10. Indywidualny wstęp na basen jest możliwy tylko za okazaniem karnetu, a w przypadku 

zawodów – karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu. 

11. Zajęcia grupowe i indywidualne na basenie, mogą odbywać się tylko w obecności ratownika. 

12. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny korzystających z basenu zarówno 

przed jak i po zajęciach. 

13. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany przybyć na 5 minut przed ich rozpoczęciem, grupa bez 

prowadzącego zajęcie nie będzie wpuszczona na basen.  

14. Na sygnał oznaczający koniec zajęć należy bezzwłocznie opuścić nieckę basenową oraz złożyć 

w wyznaczonych miejscach użytkowany sprzęt pływacki i ratowniczy. 

15. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy, czepek pływacki oraz klapki. 



16. Korzystający z basenu upoważnieni są do korzystania z szatni przybasenowej. 

17. Przed każdym wejściem do basenu należy skorzystać z natrysku. 

18. Z basenu mogą korzystać osoby zdrowe, a w przypadku wystąpienia wątpliwości co do stanu 

zdrowia wyłącznie po konsultacji z lekarzem. 

19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne przebywania na 

basenie.  

20. Na basenie obowiązuje bezwzględny nakaz podporządkowania się decyzjom prowadzącego 

zajęcia/ratownika. 

21. W czasie zawodów organizator jest zobowiązany do przestrzegania zapisów  regulaminu oraz 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo zawodników. 

22. Za bezpieczeństwo korzystających z basenu odpowiedzialność ponosi zarówno prowadzący 

zajęcia, jak i ratownik. 

23. Za przedmioty pozostawione w szatni Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. 

24. Osoby naruszające porządek i zapisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu obiektu. 

25. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu poniosą odpowiedzialność w trybie uregulowań 

Kodeksu Cywilnego. 

26. Ratownicy lub inne osoby prowadzące zajęcia na basenie sprawują nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby znajdujące się na basenie zobowiązane są do 

podporządkowania się ich poleceniom. 

 


