
ZARZĄDZENIE NR 88.2019
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia zasad bezpiecznego zachowania na terenie basenu w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1482 z późn. zm)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam do stosowania na terenie basenu w Iwoniczu-Zdroju zasady dotyczące bezpiecznego 
korzystania z tego obiektu.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, zostały zawarte w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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Załącznik do zarządzenia Nr 88.2019

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 27 czerwca 2019 r.

REGULAMIN BASENU

1. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.

2. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w godzinach jej otwarcia odpowiedzialni są 
ratownicy.

3. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń ratowników 
i instruktorów obsługujących obiekt.

4. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników 
i obsługi, mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych. Obowiązuje stały kontakt 
z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki.

6. Dzieciom do lat trzech niezbędne jest stosowanie w celach ochronnych specjalnych pieluchomajtek do 
pływania.

7. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki 
przylegające do ciała.

8. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków 
błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia 
pływalni. Zaleca się używanie czepka pływackiego (zwłaszcza osobom o długich włosach).

9. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod 
prysznicem i do dezynfekcji stóp.

10. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem.

11. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, 
grzybice, rumień, różę, itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany.

12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po 
skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób Pływalnia 
Miejska nie ponosi odpowiedzialności.

13. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, korzystają z basenu wyłącznie
z opiekunem.

14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu 
pracownikowi obsługi.

15. Na terenie pływalni zabrania się:

- palenia papierosów,

- spożywania alkoholu,

- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

- stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,

- używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,

- biegania i wtrącania do wody innych użytkowników,
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- wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,

- skakania do wody z murków, balustrad, schodów, mostka lub innych fragmentów konstrukcji obiektu,

- konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych poza barem i strefą do tego wyznaczoną,

- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nieprzeznaczonych,

- niszczenia wyposażenia,

- zanieczyszczania wody basenowej,

- wprowadzania wózków dla dzieci,

- wprowadzania zwierząt.

16. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Pływalnię Miejską ze względu na ilość osób
w niej przebywających.

17. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia
i uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.

18. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi 
opiekun grupy.

19. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nieoddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi 
odpowiedzialności.

20. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem 
regulaminu pływalni.

21. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają zapisy prawne 
kodeksu cywilnego.
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