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Zasady korzystania z basenów oraz saun zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów i Przepisami Sanitarnymi 

 
Dotyczy zmiany w regulaminie pływalni Śremski Sport Sp. z o.o. w czasie pandemii korona wirusa 

Na podstawie wytycznych dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii COVID-19, Ministerstwa 

Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 01.06.2020 r. W obiekcie sportowym Śremski Sport 

Sp. z o.o. udostępniony zostanie jedynie mały basen oraz strefa saun od dnia 01.07.2020 r.  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Usługi te dostępne będą zgodnie z cennikiem wejść rodzinnych na basen (cennik dostępny na 

stronie www.sremskisport.pl).   

2. Z usług basenu korzystać mogą tylko rodziny (osoby z jednego gospodarstwa domowego) w liczbie 

nie przekraczającej 10 osób. 

3. W przypadku wejścia 1 lub 2 osób – cena wejścia jest równa biletowi Rodzinnemu 2+1.  

4. Wejścia tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji na ustaloną godzinę w panelu klienta systemu 

e-fitness (panel dostępny na www.sremskisport.pl)  lub telefonicznie. Rezerwacji dokonywać będzie 

można od wtorku 30.06.2020.  

5. Pierwsze wejście nastąpi o godzinie 9:00, natomiast ostatnie o 19:00 – czas pobytu podczas jednego 

wejścia to 90 min + dodatkowe 10 min na przebranie. Osoby korzystające z basenu po upłynięciu 

wyznaczonego czasu muszą bezwzględnie opuścić strefę mokrą. 

6. Korzystanie z kart sportowych podczas wejść na basen zostaje zawieszone do odwołania. 

7. Nie będzie możliwości korzystani z szatni na pierwszym piętrze – zostanie utworzona szatnia na 

dole w sąsiedztwie małego basenu. 

8. Wejście na mały basen odbywać będzie się na parterze obiektu poprzez wejście dla osób 

niepełnosprawnych. 

9. Uczestnicy korzystający z basenu powinni bezwzględnie posiadać obuwie/klapki na zmianę, ręcznik 

oraz ewentualny własny sprzęt (deski do pływania, zabawki dmuchane itp.) 

 

DODATKOWE RESTRYKCJE 

1. Klienci przed wejściem do obiektu zostaną poinformowaniu, że nie mogą skorzystać z usług 

Śremskiego Sportu Sp. z o. o. w przypadku gdy: 

- zaobserwowali u siebie niepokojące objawy tj. katar, kaszel, gorączka, 

- są objęcie kwarantanna lub izolacją, 

- mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na 

COVID-19  

2. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania  

w basenie - osłona powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której 

należy bezpośrednio udać się pod natrysk znajdujący się w pomieszczeniu z saunami, a następnie 

udać się do basenu/ sauny. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę ochronną 

w pomieszczeniu przebieralni. 

3. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba. Zachowanie niezbędnego 

dystansu 2 metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni. 

4. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali 

basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy z obuwiem i bosej, przejście do hali basenowej. 

5. Zaleca się zapoznanie z instrukcjami zawieszonymi w toaletach dotyczących mycia oraz dezynfekcji 

rąk.                            

6. Po zakończeniu korzystania z usług prosimy o niezwłoczne opuszczenie obiektu Śremskiego 

Sportu.                                                                          
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