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REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU REKREACYJNEGO  
NA PŁYWALNI ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O.  

Podstawowe dane: 

Długość – 10 m, szerokość – 4 m 

Głębokość – od 0.85 m do 1 m 

Ilość torów – 2 

Basen rekreacyjny jest integralną częścią pływalni. Do niniejszego Regulaminu stosuje się również 

zapisy „Regulaminu pływalni Śremski Sport Sp. z o. o.”. Niniejszy Regulamin określa, co następuje: 

1. Każda osoba korzystająca z basenu rekreacyjnego ma obowiązek zapoznania się  

z niniejszym Regulaminem oraz tablicami informacyjnymi i piktogramami. 

2. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z basenu rekreacyjnego tylko i wyłącznie pod 

opieką rodziców lub upoważnionych dorosłych opiekunów. 

3. Basen rekreacyjny, w zależności od obłożenia basenu, może być przedzielony linką na dwa 

odrębne tory. 

4. Podczas wchodzenia do basenu rekreacyjnego należy korzystać z wyznaczonych wejść,  

tj. drabinek. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z basenu. Podczas 

wchodzenia i wychodzenia z basenu należy zachować szczególną ostrożność i w celu 

asekuracyjnym przytrzymywać się poręczy umieszczonych przy drabinkach. 

5. Pierwszeństwo użytkowania basenu rekreacyjnego mają osoby, które opłaciły rezerwację 

torów lub są uczestnikami zajęć z upoważnionym instruktorem. 

6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu 

innych osób korzystających z basenu rekreacyjnego, a w szczególności: 

• skakania do basenu z boku niecki basenowej, murku i innych miejsc do tego 

nieprzeznaczonych (skoki wykonywane przez uczestników zorganizowanej grupy podczas 

prowadzenia zajęć przez upoważnionego instruktora winny odbywać się pod jego stałym 

nadzorem i w wyznaczonym do tego obszarze. Niezastosowanie się instruktora do 

poleceń ratownika może skutkować usunięciem grupy z terenu pływalni), 

• przepływania pod innymi osobami, 

• pływania w sposób utrudniający korzystanie z basenu innym użytkownikom pływalni, 

• przebywania na torach zarezerwowanych bez zgody osób rezerwujących, 

• powodowania sytuacji niebezpiecznych, w tym podtapiania innych osób, wyskakiwania  

z pleców drugiej osoby, wpychania oraz wrzucania innych osób do basenu, itp., 

• wchodzenia, stawania, siadania na lince dzielącej tory i jej demontowania, 

• użytkowania basenu w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, taśmą, szlabanem 

lub w inny widoczny sposób. 

7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz upoważnieni 

pracownicy spółki Śremski Sport. Wszystkie osoby korzystające z basenu rekreacyjnego  

są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

8. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu wszelką 

odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun. 

9. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą 

usuwane z basenu sportowego, a także z terenu pływalni bez zwrotu poniesionych kosztów. 


