
Kraków, 1.09.2021 r. 

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI 

1. Kryta pływalnia jest własnością Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie. 

2. Wymiary niecki basenowej: długość 2500cm (+/-5cm), szerokość 1250cm, głębokość od 

120cm do 185cm. 

3. Kryta pływalnia jest otwarta codziennie w godzinach od 06:30 do 22:00. 

4. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Krytej Pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do 

zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni oraz do bezwzględnego przestrzegania 

zawartych w nim postanowień. 

5. Opłaty za korzystanie z krytej pływalni określa cennik. 

6. Z pływalni mogą korzystać: 

 grupowo – osoby pod opieką instruktora nauki pływania; 

 indywidualnie – osoby umiejące pływać. 

7. Z krytej pływalni nie mogą korzystać: 

 osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających; 

 osoby, które swoim zachowaniem mogą zagrażać bezpieczeństwu pozostałych 

użytkowników pływalni; 

 osoby, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie 

pozostałych osób korzystających z pływalni. 

8. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z 

kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy 

nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Zarządzający oświadcza, iż monitoring 

prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników 

pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany. 

9. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszym 

uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika KP. 

10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie całego obiektu, w tym kąpać się wyłącznie pod 

kontrolą opiekuna – osoby pełnoletniej. 

11. Zajęcia zespołowe odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób – przypadających na 

jednego instruktora pływania. 

12. Zajęcia na krytej pływalni odbywają się zawsze w obecności instruktora nauki pływania i 

ratownika. 

13. Korzystanie z pływalni jest dozwolone wyłącznie w obecności ratownika. 

14. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor 

prowadzący zajęcia. 

15. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiada ratownik. 

16. Osoby korzystające z Krytej Pływalni zobowiązane są do przebierania się w szatni. 

17. Z pływalni można korzystać wyłącznie w stroju kąpielowym i czepku. 

18. Użytkownicy pływalni są obowiązani do zmiany obuwia w holu szatni głównej (zwanej strefą 

zmiany obuwia). 

19. Przebywanie w szatniach, przy natryskach, łazienkach oraz hali basenowej w obuwiu 

zewnętrznym jest zabronione. 



20. Osoby niepełnosprawne, w strefie zmiany obuwia, mają obowiązek korzystania z wózka 

basenowego. 

21. Każda osoba ma obowiązek umyć całe ciało pod natryskiem przed wejściem i po wyjściu z 

wody oraz dokonać dezynfekcji stóp w brodziku. 

22. Na pływalnię wszyscy członkowie grup zorganizowanych wchodzą równocześnie pod opieką 

instruktora – punktualnie o wyznaczonej godzinie. Instruktor prowadzący zajęcia ma 

obowiązek przeliczyć uczestników przed i po zajęciach. 

23. Na pływalni należy zachować czystość, porządek i ciszę oraz bezwzględnie podporządkować 

się poleceniom instruktora i ratownika. 

24. Wszystkich użytkowników pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz: 

 skakania do wody z rozbiegu; 

 biegania po obrzeżach niecki basenowej; 

 siadania na linach torowych i wychodzenia z basenu po nich; 

 używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony; 

 wszczynania fałszywych alarmów; 

 zanieczyszczania wody basenowej; 

 palenia papierosów; 

 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych; 

 używania środków odurzających; 

 przebywania na terenie obiektu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz 

środków odurzających; 

 wnoszenia i konsumowania żywności na terenie obiektu; 

 zachowywania się w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych osób 

na pływalni; 

 wnoszenia na teren obiektu przedmiotów lub płynów, które mogą stanowić zagrożenie 

dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu; 

 wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu; 

 żucia gumy podczas korzystania z szatni oraz basenu, 

 wprowadzania zwierząt. 

25. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których występują oznaki zewnętrzne 

wskazujące na: choroby skóry, choroby zakaźne, otwarte skaleczenia i rany, trudności w 

oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę. 

26. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia lub samopoczucia należy zgłaszać 

niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi. 

27. Uczestnik kąpieli zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi zaobserwowane 

nieprawidłowości, występujące zagrożenia oraz wszystkie sytuacje wymagające interwencji 

upoważnionych pracowników obiektu lub służb zewnętrznych. 

28. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po 

przebytych dłuższych chorobach korzystają z obiektu Krytej Pływalni na własną 

odpowiedzialność. 

29. W czasie zawodów lub innych imprez sportowych organizator (wynajmujący pływalnię) 

odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom imprezy. 



30. Po upływie przewidzianego czasu trwania zajęć (grupowych, indywidualnych) i pojawieniu się 

sygnału dźwiękowego lub świetlnego, korzystający z pływalni mają obowiązek 

natychmiastowego opuszczenia niecki wodnej. 

31. Osoby uprawnione do korzystania z pływalni nie mogą przenieść tego uprawnienia na osoby 

trzecie. 

32. Kierownik Krytej Pływalni ma prawo kontrolować przebieg zajęć, a w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości zakazać osobom uprawnionym korzystania z pływalni. 

33. Ratownik pełniący dyżur na pływalni sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

regulaminu krytej pływalni. Wszystkie osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do 

podporządkowania się jego nakazom. 

34. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, przepisy niniejszego regulaminu, nie 

stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe 

funkcjonowanie Krytej Pływalni będą zobowiązane do opuszczenia terenu krytej pływalni bez 

zwrotu kosztów wniesionej opłaty. 

35. Wypożyczony sprzęt pływacki i ratowniczy po zakończeniu zajęć, powinien zostać złożony w 

wyznaczonym miejscu. 

36. Osoba, która zniszczy sprzęt lub urządzenie znajdujące się na terenie pływalni ponosi 

odpowiedzialność materialną za wyrządzona szkodę. Za osoby niepełnoletnie 

odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 

37. Osoba, która zgubi lub zniszczy klucz do szatni lub pasek z kluczykiem do szatni zostaje 

obciążona kwotą ustaloną przez Kierownika Krytej Pływalni na dany rok. Za osoby 

niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 

38. Uniwersytet Pedagogiczny nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste, w tym 

wartościowe pozostawione w szatni. 

39. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Krytej Pływalni. 

40. Kryta pływalnia zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia oraz zmian w cenniku. 

41. Kryta pływalnia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. 


