
Regulamin otwartych basenów  MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach 

 

1. Otwarte baseny zwane w niniejszym regulaminie kąpieliskiem są obiektem Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 145, zwanym dalej 
MOSiR.  

2. Kąpielisko jest obiektem monitorowanym. 

3. Kąpielisko jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 2000 oraz w soboty, 

niedziele i święta w godz. 900- 2000 

4. Na terenie kąpieliska czynne są : 

- basen pływacki i rekreacyjny, 

- brodzik dla dzieci 

- zjeżdżalnia, 

- boisko do siatkówki, 

5. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do rezerwacji kąpieliska na imprezy 
okolicznościowe organizowane przez MOSiR. 

6. Do korzystania z kąpieliska uprawnione są osoby mające bilet wstępu zakupiony w dniu 

wejścia w kasie kąpieliska zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

7. Biletem wstępu jest opaska z kodem kreskowym, umożliwiająca przejście przez bramkę 

wejściową oraz wyjściową. 

8. Opaskę należy obowiązkowo nosić w widocznym dla personelu miejscu. 

9. Bilet wstępu uprawnia do jednorazowego wejścia na teren kąpieliska na cały dzień w 

godzinach otwarcia. 

10. Za zgubienie opaski z kodem będzie naliczona opłata za należny bilet według 

obowiązującego cennika. 

11. Pracownicy MOSiR upoważnieni są do kontroli biletów wstępu, a także do ewentualnego 
skierowania do kasy, celem dokonania stosownej płatności  lub dopłaty do niewłaściwego 
biletu. 

12. Opłata za bilet jest pobierana z góry i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu 

lub pogorszenia się warunków atmosferycznych. 

13. Za korzystanie z szafek pobiera się dodatkową opłatę  zgodną z aktualnym cennikiem. 

14. Na terenie kąpieliska możliwe jest  wypożyczenie leżaków oraz parasoli przeciwsłonecznych 

za  osobną opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem. Wydanie sprzętu następuje po 

wcześniejszym opłaceniu wypożyczenia. 

15. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska kierownictwo nie ponosi 

odpowiedzialności.  

16. Leżakowanie dozwolone jest tylko na terenach trawiastych całego kąpieliska. 

17. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. 



18. Przed wejściem do niecki basenu należy umyć ciało pod prysznicem. 

19. Zabrania się wstępu na teren kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie 
alkoholu. 

20. Zabrania się korzystania z niecek basenowych osobom, u których występują oznaki 
zewnętrzne wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności  w 
oddychaniu, zaburzenia równowagi, brak higieny osobistej, agresywne zachowanie, 
spożycie alkoholu. 

21. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz korzystać z basenu 

wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

22. Dzieci poniżej 3 roku życia obowiązuje kąpiel wyłącznie w pieluszce do tego  przeznaczonej. 

23. Opiekunowie grup mają obowiązek  zgłosić grupy na stanowisku ratownika. 

24. Opiekunowie grup mają obowiązek sprawowania nadzoru nad uczestnikami podczas pobytu 

na obiekcie oraz wprowadzania i wyprowadzania grupy w takiej samej ilości osób. 

25. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.  

26. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:  

- osobom nieumiejącym pływać przekraczać granicy strefy basenu rekreacyjnego na 

wysokości mostku,  

- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest 

flaga czerwona,  

- niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,  

- wchodzić do basenu w ubraniu innym niż strój kąpielowy,  

- zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności: zakłócać spokoju, popychać   

i wrzucać innych osób do wody,  

- słuchać głośnej muzyki, 

-  skakać do wody poza miejscami do tego wyznaczonymi 

- leżakować i biegać po mostku,  

- zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska, 

- palić papierosów oraz e- papierosów w miejscach innych, niż do  

tego wyznaczone, 

- wnosić i spożywać własnych napoi alkoholowych (alkohol zakupiony w punkcie     
gastronomicznym pływalni można spożywać tylko na terenie tego punktu), 

- wnosić i używać środków odurzających, 

- rozpalać ognisk oraz grilli, 

- grać w piłkę nożną na terenie kąpieliska, 

- wprowadzać rowerów, motorowerów oraz motocykli na teren kąpieliska, 

- wprowadzać zwierząt na teren kąpieliska, 



- pływać na pontonach lub bardzo dużych zabawkach 

przeznaczonych do wody, 

- wchodzić do niecek basenu z jedzeniem lub piciem, 

- wszelkich czynności mogących spowodować zanieczyszczenia wody w basenach, 

- przebywać na terenie obiektu poza godzinami otwarcia, 

27. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz naruszające porządek 
publiczny mogą zostać ukarane przez upoważnione do tego celu służby w myśl art. 51 
Kodeksu Wykroczeń oraz usunięte z terenu ośrodka bez prawa zwrotu wcześniej 
uiszczonych opłat. 

28. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z ośrodka, 
wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu oraz urządzeń 

odpowiedzialność ponoszą użytkownicy. W przypadku osób niepełnoletnich 
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

29. Jakakolwiek działalność gospodarcza może być prowadzona na terenie ośrodka tylko za 

zgodą kierownictwa obiektu. 

30. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania kąpieliska należy zwracać do pracowników 

MOSiR. 

31. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Regulamin kąpieliska zatwierdził 

  


