
 

Regulamin Pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. 

Regulamin został wydany na podstawie art. 3, art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Regulamin uwzględnia 
obwiązujące przepisy, zasady postępowania oraz zachowania się użytkowników pływalni,  
w celu zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa osób korzystających z usług 
Śremskiego Sportu Sp. z o. o., a także ustalenia wytycznych korzystania z pływalni, która 
jest integralną częścią obiektu sportowego. Niniejszy Regulamin określa, co następuje: 

1. Pływalnia Śremski Sport Sp. z o. o. jest czynna od poniedziałku do niedzieli od godz. 
6:30 do godz. 22:00, z wyjątkiem dni przeznaczonych na przeprowadzenie prac 
konserwacyjnych, przerw technicznych i organizacyjnych, w tym również niektóre dni 
wyszczególnione ustawowo jako świąteczne. Pływalnia objęta jest dozorem służby 
ratowniczej w godzinach otwarcia.  

2. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo do wyłączenia określonych obszarów 
pływalni z użytkowania oraz skrócenia czasu pracy uprzednio zamieszczając stosowną 
informację w miejscach widocznych dla użytkowników obiektu oraz na stronie 
internetowej www.sremskisport.pl. 

3. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem 
Pływalni Śremski Sport Sp. z o. o., szczegółowymi regulaminami poszczególnych 
atrakcji i urządzeń, tablicami informacyjnymi i piktogramami oraz do bezwzględnego 
przestrzegania określonych w nich uregulowań. 

4. Każda osoba, która nabywa bilet, karnet (kartę wstępu) lub w inny sposób uzyskuje 
dostęp do obszarów pływalni Śremskiego Sportu Sp. z o. o. akceptuje postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 

5. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu obrotu kołowrotka do momentu 
rozliczenia w kasie obiektu. 

6. Wyjście z Pływalni jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się w kasie obiektu 
i ewentualnym uiszczeniu dopłaty, wynikającej z dłuższego pobytu na basenie lub 
strefie saun. 

7. Dokumenty uprawniające do skorzystania ze zniżki należy okazać przed dokonaniem 
zakupu usługi w kasie Śremskiego Sportu Sp. z o. o. 

8. Sposoby wykupu wejść na basen oraz sauny reguluje system kasowy według 
obowiązującego cennika. 

9. Nie zastosowanie się do pkt. 7 i 8 niniejszego Regulaminu skutkuje naliczeniem opłaty 
jak za bilet wstępu NORMALNY (zgodnie z obowiązującym w Śremskim Sporcie  
Sp. z o. o. cennikiem), a w przypadku karnetu – brakiem możliwości zastosowania ulgi 
(zniżki) w rozliczaniu z karnetu. 

10. Klienci chcący skorzystać z usług Śremski Sport Sp. z o. o. zobowiązani są do 
posiadania przy sobie środków płatniczych (gotówka, karta płatnicza itp.) lub 
uprawnienie do bezpłatnego wejścia. 

11. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które 
wykupiły bilet wstępu albo zawarły umowę ze Śremskim Sportem Sp. z o. o. 

12. Grupy zorganizowane przed wejściem na obszar hali basenowej zobowiązane są 
zgłosić się do kasy obiektu i uzgodnić warunki korzystania z obszarów Pływalni. Grupy 
zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy „Regulaminu korzystania z pływalni 
Śremski Sport Sp. z o. o. dla grup zorganizowanych” udostępniony opiekunowi grupy 
do wglądu w biurze lub kasie obiektu. 

13. Osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z usługi basenowej wyłącznie pod stałą 
opieką i nadzorem osoby dorosłej lub instruktora nauki pływania. 

14. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach. 
15. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mają obowiązek 

posiadać przy wózku białe opony albo mogą korzystać z wózka będącego na stanie 
pływalni przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. 

16. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 



a) których zachowanie wskazuje na znajdowanie się pod wpływem alkoholu, 
narkotyków, leków psychotropowych lub innych substancji odurzających. 

b) Z obrażeniami, schorzeniami lub chorobami stanowiącymi zagrożenie sanitarno-
epidemiologiczne, takimi jak: 

• z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry i opatrunkami, 

• choroby skóry (np. grzybice, egzemy, liszaje, itp.), 

• niewydolność górnych dróg oddechowych (np. katar, kaszel, itp.), 

• choroby układu trawiennego i problemy gastryczne (np. wymioty, rozwolnienia, 
itp.), 

• zakażenia wirusowe (np. wirus SARS-CoV-2 potocznie zwany COVID-19, itp.), 
c) uczulone na środki odkażające i uzdatniające wodę basenową, 
d) kobietom w czasie menstruacji. 

14. Na hali basenowej (baseny oraz strefa saun) dla osób korzystających z usług 
bezwzględnie obowiązuje strój kąpielowy. Pozostałe osoby przebywające na hali 
basenowej, które nie korzystają z basenów lub strefy saun (opiekunowie, instruktorzy, 
ratownicy, pracownicy obiektu itp.) obowiązuje odpowiedni strój (sportowy albo 
roboczy) wraz ze stosownym obuwiem (klapki basenowe albo buty sportowe 
dostosowane do mokrej nawierzchni). 

15. Wszystkie osoby udające się do szatni w miejscu oznaczonym odpowiednim znakiem, 
obowiązuje zmiana obuwia na czyste, basenowe (np. klapki basenowe)  
i pozostawienie obuwia wierzchniego w szafce znajdującej się przed wejściem na 
obszar hali basenowej lub w szafce w szatni. 

16. Z usług Pływalni mogą jednocześnie korzystać max. 202 osoby. Kierownictwo obiektu  
w uzasadnionych przypadkach może czasowo zmniejszyć limit użytkowników. 

17. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie  
poza strefą mokrą obiektu. Całkowicie zabrania się podłączania prywatnych urządzeń 
elektrycznych takich jak suszarki, lokówki, itp. do gniazd elektrycznych znajdujących 
się bezpośrednio szatni. Surowo zabrania się klientom otwierania rozdzielni 
energetycznych znajdujących się na hali basenowej. 

18. Każdorazowo – przed wejściem na halę basenową – korzystający zobowiązani są do 
kąpieli pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp  
w małej niecce znajdującej się pomiędzy prysznicami, a halą basenową. Po 
skorzystaniu z toalety należy ponownie umyć się pod natryskiem z użyciem środków 
myjących. 

19. Każdy klient, który wykupił usługę basenową lub saunową otrzymuję dostęp do szafki, 
w której pozostawia rzeczy codziennego użytku. Za rzeczy zagubione lub kradzież 
przedmiotów wartościowych Śremski Sport Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności. 

20. Kompleks basenowy posiada dwa poziomy: 
a) górny, gdzie znajduje się basen sportowy, zjeżdżalnia oraz brodzik dla dzieci, 
b) dolny, gdzie znajduje basen rekreacyjny do nauki pływania oraz kompleks saun. 

21. Dla każdej z atrakcji znajdują się odrębne regulaminy określające zasady korzystania  
i zasady bezpieczeństwa, które użytkownik winien bezwzględnie przestrzegać. 

22. Głębokość niecek basenowych określają piktogramy koloru niebieskiego 
rozmieszczone w obrębie brzegów basenowych. 

23. Przebywanie na hali basenowej i korzystanie z atrakcji znajdujących się na jej terenie 
dozwolone jest wyłącznie w obecności ratowników pełniących dyżur w wyznaczonych 
strefach dozoru ratowniczego. Zabrania się wchodzenia i przebywania w strefach 
czasowo wyłączonych z użytkowania (wygrodzone i oznakowane strefy). 

24. Ratownicy ubrani są w koszulki z napisem RATOWNIK WODNY, RATOWNIK lub 
RATOWNIK WOPR. Co do zasady kolor koszulki jest czerwony lub żółty. 

25. Skoki do wody mogą odbywać się jedynie w wyznaczonym obszarze (głęboka 
strona basenu sportowego) po uprzednim wyrażeniu zgody przez ratownika 
pełniącego dyżur w strefie dozoru. Szczegółowe zasady korzystania  
i bezpieczeństwa określają odrębne regulaminy umieszczone w widocznych 
miejscach hali basenowej. 



 

26. Sygnał dźwiękowy (krótki gwizdek, dzwonek) lub komunikat słowny bezwzględnie 
zobowiązuje do zastosowania się do poleceń ratownika. 

27. W razie niebezpieczeństwa, ratownik nakazuje kąpiącym się osobom natychmiastowe 
wyjście z wody (dwa długie gwizdki). Podczas wychodzenia nie należy ulegać panice, 
należy zachować ostrożność, podporządkować się poleceniom ratownika  
i udać się w wyznaczone przez ratownika miejsce.   

28. Zajęcia z nauki pływania dla osób indywidualnych oraz grup odbywać się mogą tylko 
za zgodą kierownictwa Śremskiego Sportu Sp. z o. o. na podstawie zawartej umowy. 

29. Zajęcia indywidualne i grupowe nauki pływania mogą prowadzić wyłącznie instruktorzy 
posiadający umowę z Śremskim Sportem Sp. z o. o. 

30. Zajęcia indywidualne i grupowe nauki pływania odbywają się zgodnie z grafikiem 
dostępnym do wglądu w kasie obiektu lub na stronie internetowej www.sremskisport.pl. 

31. Instruktorzy nauki pływania ubrani są w koszulki z napisem INSTRUKTOR lub 
TRENER PŁYWANIA. 

32. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 
bezpieczeństwu innych osób korzystających z pływalni lub mogących spowodować 
nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

• wchodzenia na obszar pływalni i wychodzenia z niego w sposób inny niż przez 
bramki obrotowe znajdujące się przy kasie obiektu albo wejście dla osób 
niepełnosprawnych (wyjątek stanowią sytuacje awaryjne, np. ewakuacja obiektu), 

• biegania po hali basenu, hałasowania, itp., 

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

• posiadania przy sobie ostrych elementów (zegarki, biżuteria itp.), narzędzi i innych 
niebezpiecznych przedmiotów, 

• używania sprzętu z elementami szklanymi (kosmetyków w szklanych opakowaniach, 
okularów, szklane butelki, elementy metalowe itp.), 

• pływania w okularach innych niż pływackie, 

• wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez bezpośredniego nadzoru instruktora, 

• niszczenia urządzeń, sprzętu oraz mienia pływalni, w tym rzucania zabawkami  
i innym sprzętem w kierunku ścian, elementów konstrukcji (np. słupów) i sufitów, 

• używania aparatów fotograficznych, kamer oraz telefonów komórkowych  
w szatniach i na hali basenowej bez zgody Prezesa spółki Śremski Sport lub 
upoważnionej przez niego osoby, 

• wprowadzania zwierząt, 

• wnoszenia i spożywania napojów oraz produktów spożywczych, w tym także żucia 
gumy na terenie hali basenowej, 

• palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, 

• przebywania na terenie hali basenowej osób znajdujących się pod wpływem 
alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych i innych substancji odurzających. 
Zabrania się również wnoszenia i stosowania wyżej wymienionych substancji, 

• załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie, 

• pozostawiania osób poniżej 13 roku życie bez stałego nadzoru osoby dorosłej 
(uprawnionego dorosłego opiekuna), 

• nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za 
nieprzyzwoite lub obraźliwe, 

• nieuzasadnionego wzywania pomocy, 

• stwarzania innych sytuacji niebezpiecznych dla pozostałych użytkowników  
i pracowników obiektu (bójki, agresywne zachowania, notoryczne łamanie zapisów 
poszczególnych regulaminów, itp.). 

34. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do podjęcia działań adekwatnych do 
okoliczności, w tym powiadomienia uprawnionych organów – np. Policji, w przypadku 
stwierdzenia, iż zachowanie użytkownika pływalni wskazuje na znajdowanie się pod 
wpływem substancji odurzających. 



35. Obiekt jest objęty monitoringiem wizyjnym, dla celów bezpieczeństwa w zakresie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym z zachowaniem wytycznych dotyczących 
RODO. 

36. Wszelkie urazy i wypadki zaistniałe na hali basenowej należy niezwłocznie zgłosić 
ratownikowi. Pozostałe urazy i wypadki na terenie obiektu Śremski Sport Sp. z o. o. 
należy zgłosić uprawnionym pracownikom obiektu (w kasie obiektu, w biurze spółki, 
itp.). 

37. O rzeczach znalezionych na terenie pływalni należy niezwłocznie zawiadomić obsługę. 
Rzeczy te należy zdeponować w kasie obiektu. 

38. Skargi i wnioski należy składać do kierownictwa spółki Śremski Sport osobiście, za 
pośrednictwem poczty lub drogą mailową na wskazany adres - uwagi@sremskisport.pl. 

39. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego Regulaminu lub 
regulaminów korzystania z poszczególnych urządzeń, atrakcji,  basenów i saun będą 
usuwane z terenu obiektu bez prawa do zwrotu kosztów zakupu biletu. 

40. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi 
sprawca. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub 
upoważnieni dorośli opiekunowie. 

41. Osoby zanieczyszczające obszary pływalni mogą zostać obciążone kosztami 
czyszczenia i wdrożenia procedur naprawczych. W przypadku osób 
niepełnosprawnych lub nieletnich kosztami zostaną obciążeni ich opiekunowie. 

42. Kierownictwo obiektu zastrzega możliwość kontroli przebiegu i formy wszystkich zajęć, 
a w razie stwierdzenia uchybień i nieprzestrzegania obowiązujących na terenie 
pływalni regulaminów w tym niniejszego Regulaminu – zakazania dalszego korzystania 
z pływalni. 

43. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni oraz wszelkie osoby zatrudnione przez Śremski 
Sport Sp. z o. o. sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 
Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do 
podporządkowania się ich poleceniom, nakazom i zakazom. 

44. Kopie powyższego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych przy atrakcjach 
wodnych i strefie saun na terenie pływalni dostępne są do wglądu w kasie obiektu, jak  
i również na stronie internetowej www.sremskisport.pl. 

45. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają wyłącznej interpretacji Prezesa 
Śremski Sport Sp. z o. o. 

  



 

Regulamin korzystania z pływalni Śremski Sport Sp. z o. o.  
dla grup zorganizowanych 

Regulamin został wydany na podstawie art. 3, art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Regulamin uwzględnia 
obwiązujące przepisy, zasady postępowania oraz zachowania się użytkowników pływalni,  
w celu zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa grup zorganizowanych 
korzystających z usług Śremskiego Sportu Sp. z o. o, a także ustalenia wytycznych 
korzystania z integralnej części obiektu sportowego. Do niniejszego Regulaminu stosuje się 
również zapisy „Regulaminu pływalni Śremski Sport Sp. z o. o.” oraz regulaminów 
szczegółowych znajdujących się na hali basenowej. 

Grupy zorganizowane prosimy zgłaszać w biurze spółki Śremski Sport w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Niniejszy Regulamin określa, co następuje: 

1. Każdy opiekun grupy przed wejściem na pływalnię z grupą zorganizowaną 
zobowiązany jest do zapoznania siebie oraz uczestników grupy z niniejszym 
Regulaminem, „Regulaminem pływalni Śremski Sport Sp. z o. o.” oraz pozostałymi 
regulaminami szczegółowymi pływalni. Opiekun grupy fakt dopełnienia obowiązku,  
o którym mowa powyżej potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia (np. 
załącznik do zlecenia lub umowy). 

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z basenu, strefy 
saun lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, 
trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby pełniącej rolę opiekuna. 

3. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed 
uzgodnionym czasem rozpoczęcia zajęć. 

4. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, 
nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób. 

5. Opiekun grupy oświadcza, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie 
osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych 
zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do 
udziału w zajęciach. W przypadku osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych 
oświadczenie składa ich przedstawiciel ustawowy. Odpowiedzialność za powyższe 
spoczywa na opiekunie grupy, który ma obowiązek przechowywania ww. oświadczeń 
dla celów kontroli przez uprawnione organy w terminach określonych prawem.  

6. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym  
i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą 
wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni  
i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych. 

7. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania  
z atrakcji pływalni, a zasady korzystania przez uczestników grupy ze strefy saun 
muszą być wcześniej uzgodnione z kierownictwem pływalni. 

8. Opiekun grupy ma obowiązek egzekwowania od uczestników grupy przestrzegania 
ustaleń zawartych w regulaminach znajdujących się na terenie pływalni. 

9. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej 
bezpieczeństwo we wszystkich pomieszczeniach wchodzących w skład pływalni, 
które zostały udostępnione klientom. 

10. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż: 
• 30 pełnoletnich uczestników grupy, 

• 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów, 

• 10 uczestników w wieku przedszkolnym. 
11. W przypadku osób niepełnosprawnych liczba osób jest ustalana i akceptowana przez 

kierownictwo obiektu z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności oraz stanu 
zdrowia podopiecznych. 



12. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnie bezpłatnie, jeśli grupa posiada maksymalną 
liczbę uczestników podaną w punkcie 10. 

13. Grupy bez opiekuna lub z niewystarczającą liczbą opiekunów nie zostaną wpuszczone 
na pływalnię do momentu uzupełnienia braków w obsadzie.  

14. W przypadku opuszczenia hali basenowej przez opiekuna grupa nie może 
kontynuować danych zajęć i zobowiązana jest do opuszczenia hali basenowej.   

15. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy albo sportowy i przez 
cały czas pobytu na hali basenowej przebywać razem z grupą oraz na bieżąco 
kontrolować zachowanie jej uczestników. 

16. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko 
lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany. 

17. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności: 

• wprowadzanie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na 
wejście do szatni, 

• załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, 

• pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i przebieralni, 

• dopilnowanie by wszyscy podopieczni zdjęli obuwie i założyli klapki basenowe, 

• podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów pływalni, 
podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy, 

• wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, 
umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek 

• wprowadzenie do pomieszczeń z natryskami, 

• zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji w czasie całego pobytu na hali 
basenowej, 

• dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, 

• dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju 
kąpielowego uczestnika, 

• wprowadzenie grupy na halę basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy 
podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym 
znajdującym się w niecce oddzielającej natryski od hali basenowej przy wyjściu  
z szatni (tzw. stopomyjka), 

• zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na halę basenową, w celu 
ustalenia zasad korzystania z kąpieli, 

• zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy, stała kontrola 
zachowania uczestników grupy w czasie pobytu na hali basenowej i podejmowanie 
w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju, 
kultury i porządku na pływalni oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia, 

• przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia  
w wyznaczonych miejscach wypożyczonego za zgodą ratownika sprzętu 
sportowego, rekreacyjnego lub ratowniczego, 

• po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu 
liczebnego grupy i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do szatni, 

• zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali 
basenowej, 

• dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali 
basenowej, 

• dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników 
wszystkich rzeczy osobistych, 

• wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i rozliczenie się w kasie z czasu 
pobytu grupy na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. 

18. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom 
ratowników oraz pracowników pływalni. 

19. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku 
mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni. 



 

20. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez 
grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni oraz ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, 
obowiązujących na terenie pływalni regulaminów. 

21. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania  
z pływalni jest umowa. 

22. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania 
regulaminów obowiązujących na terenie pływalni pracownicy pływalni mają prawo do 
zakazania dalszego korzystania grupy z pływalni i niezwłocznego zażądania jej 
opuszczenia bez zwrotu poniesionych kosztów. Niezastosowanie się do poleceń 
skutkuje podjęciem adekwatnych do zaistniałych okoliczności działań przewidzianych 
prawem. 

 

  



Regulamin korzystania z basenu sportowego 
na pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. 

Podstawowe dane: 

Długość – 25 m  
Szerokość – 12,5 m 
Głębokość – od 1.2 m do 2 m 
Ilość torów - 6 

Basen sportowy 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 sportowego ma obowiązek zapoznania się  
z niniejszym Regulaminem oraz tablicami informacyjnymi i piktogramami. 

2. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z basenu sportowego tylko i wyłącznie 
pod opieką rodziców lub upoważnionych dorosłych opiekunów. 

3. Basen sportowy został podzielony na sześć torów, na których obowiązuje ruch 
prawostronny. 

4. Basen sportowy został podzielony strefy dla nieumiejących i umiejących pływać. 
Zabrania się osobom nieumiejącym pływać przebywania w strefie dla umiejących 
pływać bez stałego nadzoru upoważnionego instruktora. Umiejętności pływackie 
ocenia ratownik na podstawie zachowania osoby w wodzie (standardowo 
przypłynięcie jednej długości basenu bez użycia sprzętu pomocniczego świadczy  
o wystarczających umiejętnościach pływackich). W przypadku wątpliwości ratownika 
użytkownik zobowiązany jest przejść do strefy dla nieumiejących pływać. 

5. Podczas wchodzenia do basenu sportowego 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. 

6. Pierwszeństwo użytkowania basenu sportowego mają osoby, które opłaciły rezerwację 
torów lub są uczestnikami zajęć z upoważnionym instruktorem. 

7. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 
bezpieczeństwu innych osób korzystających z basenu sportowego, a w szczególności: 

• skakania do basenu z boku niecki basenowej, murku od strony płytkiej 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), 

• wpychania lub wrzucania innych osób do basenu, 

• pływania w poprzek torów, 

• przepływania pod innymi osobami, 

• pływania w sposób utrudniający korzystanie z basenu innym użytkownikom pływalni  
i tamowania ruchu na torze, 

• przebywania na torach zarezerwowanych bez zgody osób rezerwujących, 

• powodowania sytuacji niebezpiecznych, w tym podtapiania innych osób, 
wyskakiwania z pleców drugiej osoby, wrzucania do basenu, itp., 

• wchodzenia, stawania, siadania na linkach dzielących tory i ich demontowania, 

• skakania ze słupków startowych bez zgody ratownika lub upoważnionego 
instruktora, 

• skakania ze słupków startowych w przypadku, gdy w obszarze planowanego skoku 
znajduje się inny użytkownik basenu sportowego, 



 

• zabaw z użyciem piłek, przedmiotów dmuchanych i innych przyborów zakłócających 
komfort pływania na torze (wyjątek stanowią grupy korzystające z zarezerwowanych 
torów będących pod opieką upoważnionego instruktora). 

8. Osoby ze skłonnością do skurczy mięśni, omdleń, ataku epilepsji, z chorobami układu 
krążenia i innymi czynnikami zagrażającymi życiu i zdrowiu mogą przebywać  
w obszarze basenu sportowego jedynie pod nadzorem opiekuna, który zobowiązany 
jest zgłosić ww. dolegliwości ratownikowi. 

9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz 
upoważnieni pracownicy spółki Śremski Sport. Wszystkie osoby korzystające  
z basenu sportowego są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu 
wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun. 

11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu 
będą usuwane z basenu sportowego, a także z terenu pływalni bez zwrotu 
poniesionych kosztów. 

 

 

  



Regulamin korzystania z brodzika i atrakcji wodnych 
na pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. 

Podstawowe dane: 

Głębokość maksymalna – 0,37 m  
Powierzchnia całkowita – ok. 190 m2 

Brodzik jest integralną częścią pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. 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 brodzika ma obowiązek zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem oraz tablicami informacyjnymi i piktogramami. 

2. Brodzik dostępny jest dla dzieci poniżej 13 roku życia wyłącznie pod stałą opieką 
rodziców lub upoważnionych dorosłych opiekunów. 

3. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika ma obowiązek zapoznania podopiecznego 
z zapisami niniejszego Regulaminu. 

4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas 
korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych oraz przebywania w takim miejscu blisko 
lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani 

5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 
bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika lub mogących spowodować 
nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

- pozostawiania dzieci poniżej 13 roku życia w brodziku bez stałego nadzoru 
instruktora lub upoważnionego dorosłego opiekuna, 

- wskakiwania do brodzika z rozbiegu i skakania z murka otaczającego brodzik oraz 
wybiegania i wyskakiwania z brodzika. Wychodząc z brodzika należy korzystać  
z wyznaczonych miejsc z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

- wpychania dzieci do brodzika, 

- uwieszania się na elementach konstrukcyjnych i wychylania poza balustrady zamku, 

- zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół, na kolanach lub w pozycji stojącej,  

- zjeżdżania z użyciem ostrych przedmiotów, desek, makaronów, itd., 

- skakania ze zjeżdżalni, wpływania pod elementy konstrukcyjne zamku i innych 
atrakcji, poruszania się po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym do kierunku zjazdu 
(„pod prąd”), wchodzenia na podest zamku w sposób inny niż za pomocą schodków 
itd., 

- użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, taśmą, 
szlabanem lub w inny widoczny sposób. 

6. Dopuszcza się zjazd z użyciem kamizelki pływackiej (kapoka) lub bezrękawników. 
7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz 

upoważnieni pracownicy spółki Śremski Sport. Wszystkie osoby korzystające  
z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

8. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu 
brodzika wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun. 

9. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu 
będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu pływalni bez zwrotu poniesionych 
kosztów. 

  



 

Regulamin korzystania ze zjeżdżalni wodnej  
na pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. 

Podstawowe dane: 

Długość – 46 m  
Średnica rury – 1 m  
Różnica poziomów – 4,25 m  
Spadek – ok. 9,00% 

Zjeżdżalnia wodna jest integralną częścią pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. Do niniejszego 
Regulaminu stosuje się również zapisy „Regulaminu pływalni Śremski Sport Sp. z o. o.”. 
Niniejszy Regulamin określa co następuje: 

1. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni wodnej ma obowiązek zapoznania się  
z niniejszym Regulaminem oraz tablicami informacyjnymi. 

2. Zjeżdżalnia wodna dostępna jest dla dzieci poniżej 13 roku życia wyłącznie pod stałą 
opieką rodziców lub upoważnionych dorosłych opiekunów. 

3. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni wodnej ma obowiązek zapoznania 
podopiecznego z zapisami niniejszego Regulaminu. 

4. Przemieszczając się po schodach należy przytrzymywać się poręczy w celu 
asekuracyjnym. Podczas przemieszczania się po schodach należy zachować 
szczególną ostrożność. 

5. Na zjeżdżalni wodnej obowiązuje sygnalizacja świetlna: 

• Czerwone światło – zakaz zjazdu, 

• Zielone światło – dopuszczony zjazd. 
6. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest 

surowo zabroniony. 
7. Zjazd odbywa się co do zasady pojedynczo. Dopuszcza się zjazd w parze opiekun  

z dzieckiem. 
8. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem zjazdu 

dziecka z opiekunem). 
9. Ślizg należy wykonać w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół, zgodnie ze 

wzorem na tablicy z wytycznymi producenta. 
10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 

bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni wodnej lub mogących 
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 
- zbiegania i zeskakiwania ze schodów, biegania oraz zmuszania innych osób do 

wykonania zjazdu, w tym popychania osób poprzedzającej zjazd, 
- wychylania się poza balustradę, 
- zrzucania przedmiotów na zjeżdżalnię lub rzucania nimi w kierunku elementów jej 

konstrukcji, 
- zatrzymywania, stawania oraz poruszania się po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym 

do kierunku zjazdu („pod prąd”), 
- zjeżdżania głową w dół, na kolanach lub w pozycji stojącej, 
- łapania się krawędzi zjeżdżalni podczas ślizgu, 
- zjeżdżania z użyciem ostrych przedmiotów, desek, makaronów, dmuchanych kółek, 

pontonów, itp., 
- samodzielnego zjazdu dzieciom poniżej 8 roku życia lub wzrostu poniżej 120 cm. 

Dzieci poniżej 13 roku życia nadal muszą znajdować się pod stałym nadzorem 
rodzica lub upoważnionego dorosłego opiekuna, 

- powodowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i osób trzecich, 
- użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, taśmą, 

szlabanem lub w inny widoczny sposób. 
11. Dopuszcza się zjazd z użyciem kamizelki pływackiej (kapoka) lub bezrękawników. 



12. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami 
serca i krążenia. 

13. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie opuścić nieckę hamowni. 
14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz 

upoważnieni pracownicy spółki Śremski Sport. Wszystkie osoby korzystające ze 
zjeżdżalni wodnej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu 
wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun. 

16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu 
będą usuwane z terenu zjeżdżalni wodnej, a także z terenu pływalni bez zwrotu 
poniesionych kosztów. 

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY 
MIŁEJ ZABAWY !!! 

 
  



 

Regulamin korzystania ze strefy saun  
na pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. 

W skład strefy saun wchodzą: dwie sauny suche (fińska i biosauna); sauna parowa; sauna 
infrared; dwie wanny spa z hydromasażem (Whirpool); dwa natryski; toaleta; powierzchnia 
komunikacyjna z miejscami do wypoczynku i relaksu. 

Strefa saun 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. Strefa saun jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do godz. 22:00,  
a także od soboty do niedzieli od godz. 8:00 do 22:00 z wyjątkiem dni przeznaczonych 
na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, przerw technicznych i organizacyjnych,  
w tym również niektóre dni wyszczególnione ustawowo jako świąteczne.  

2. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo do wyłączenia określonych obszarów 
strefy saun z użytkowania uprzednio zamieszczając stosowną informację w miejscach 
widocznych dla użytkowników obiektu oraz na stronie internetowej 
www.sremskisport.pl. 

3. Osoby korzystające ze strefy saun powinny posiadać odpowiedni stan zdrowia. 
Przejście przez bramkę wejściową traktuje się, jako potwierdzenie braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu zabiegów. Użytkownicy strefy saun 
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swój stan zdrowia. 

4. Z kompleksu saun mogą korzystać osoby, które wykupiły odpowiedni bilet.  
W przypadku biletów i karnetów wyłącznie basenowych przejście przez bramkę 
spowoduje naliczanie dodatkowych opłat zgodnie z cennikiem usług obiektu. 

5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać ze strefy saun tylko i wyłącznie pod 
opieką rodziców lub upoważnionych dorosłych opiekunów. 

6. Liczba osób korzystających z saun jest limitowana i wyszczególniona w osobnych 
wytycznych producenta saun umieszczonych w widocznych miejscach strefy saun. 
Pierwszeństwo korzystania ze strefy saun mają osoby, które wykupiły bilet saunowy. 

7. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania może 
dokonywać tylko upoważniony pracownik obiektu. 

8. Zobowiązuje się użytkowników strefy saun do przestrzegania porządku  
i utrzymania czystości w pomieszczeniach strefy saun. 

9. Do strefy saun należy zabrać ze sobą ręcznik. W saunach suchych oraz saunie 
infrared obowiązkowo należy ułożyć ręcznik również pod ciałem w miejscu siedzenia. 

10. Przed wejściem do strefy saun należy zdjąć okulary, szkła kontaktowe i wszystkie 
metalowe przedmioty, ponieważ mogą spowodować one poparzenie ciała. 

11. Każdorazowo przed skorzystaniem z sauny lub Whirpoola całe ciało należy obmyć pod 
natryskami. Po zakończeniu użytkowania saun należy ponownie opłukać całe 
ciało pod natryskiem. 

12. Na terenie strefy saun zabrania się naruszania postanowień „Regulaminu pływalni 
Śremski Sport Sp. z o. o.” w szczególności: 

• wchodzenia do strefy saun i wychodzenia z niej w sposób inny niż poprzez 
zastosowanie bramki obrotowej, 

• przechodzenia obok bramki wejściowej bez odbicia transpondera, karty lub dłoni na 
czytniku (osoby przeciskające się obok bramki będą usuwane ze strefy saun), 

• wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu wierzchnim, 

• wykonywania zabiegów kosmetycznych, 

• hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów, 

• wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów szklanych i metalowych, 

• przebywania na terenie strefy saun osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, 
narkotyków, leków psychotropowych i innych substancji odurzających. Zabrania się 



również wnoszenia i stosowania wyżej wymienionych substancji, 

• nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za 
nieprzyzwoite lub obraźliwe, 

• niszczenia mienia, 

• wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu, 

• korzystania z saun osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi 
schorzeniami dermatologicznymi oraz plastrami i innymi elementami na ciele. 

14. Nie zaleca się korzystania ze strefy saun osobom: 

• które spożyły obfity posiłek w niewielkim odstępie czasu przed wejściem do strefy 
saun, 

• bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, 

• z niewydolnością serca, niewydolnością wieńców, z nadciśnieniem, zakrzepowym 
zapaleniem żył, 

• z chorobami krążenia, 

• chorującym na cukrzycę, epilepsję, 

• z klaustrofobią,  

• kobietom ciężarnym. 
14. Wszelkie przypadki złego samopoczucia spowodowane przebywaniem w saunie lub 

wannie Whirpool należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi lub pracownikowi 
Śremskiego Sportu Sp. z o. o. 

15. Po wyjściu z sauny, a przed wejściem do basenu należy ponownie obmyć dokładnie 
całe ciało. 

16. Warunki korzystania z atrakcji whirpool oraz każdej z saun regulują szczegółowe 
regulaminy oraz wytyczne producentów dostępne w widocznych miejscach w strefie 
saun. 

17. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz 
upoważnieni pracownicy spółki Śremski Sport. Wszystkie osoby korzystające  
ze strefy saun są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

18. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu 
wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun. 

19. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu 
będą usuwane ze strefy saun, a także z terenu pływalni bez zwrotu poniesionych 
kosztów. 

 
 



 

Regulamin korzystania z Whirpoola  
na pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. 

Whirpool jest integralną częścią pływalni. Do niniejszego Regulaminu stosuje się również 
zapisy „Regulaminu pływalni Śremski Sport Sp. z o. o.” oraz „Regulaminu korzystania ze 
strefy saun na pływalni Śremski Sport Sp. z o. o.”. Niniejszy Regulamin określa co następuje: 

1. Każda osoba korzystająca z Whirpoola ma obowiązek zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem oraz tablicami informacyjnymi i piktogramami. 

2. Korzystanie z Whirpoola odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
3. Whirpool dostępny jest dla wszystkich użytkowników strefy saun. 
4. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi  

i gastrycznymi powinny korzystać z Whirpoola ze szczególną ostrożnością i po 
konsultacji lekarskiej. 

5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z Whirpoola wyłącznie ze stałą opieką 
rodziców lub upoważnionych dorosłych opiekunów. 

6. Podczas wchodzenia do Whirpoola i wychodzenia z niego należy zachować 
szczególną ostrożność. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca  
z Whirpoola. 

7. W Whirpoolu może jednorazowo przebywać maksymalnie 5 osób. 
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 

bezpieczeństwu innych osób korzystających z Whirpoola i strefy saun lub mogących 
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

• wchodzenia i wychodzenia z Whirpoola w inny sposób niż poprzez schodki, 

• wchodzenia do Whirpoola bez wcześniejszego obmycia ciała pod natryskiem 
(zwłaszcza po zakończonej sesji w saunie), 

• użytkowania Whirpoola, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca, 

• wpychania osób do wnętrza Whirpoola, 

• wnoszenia do Whirpoola jakichkolwiek przedmiotów, 

• przebywania w Whirpoolu w pozycji stojącej, 

• zanurzania głowy i twarzy, 

• wylewania wody z Whirpoola, 

• siadania na obrzeżach niecki Whirpoola, 

• użytkowania Whirpoola w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, taśmą, 
szlabanem lub w inny widoczny sposób. 

9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz 
upoważnieni pracownicy spółki Śremski Sport. Wszystkie osoby korzystające  
z Whirpoola są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu 
wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun. 

11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu 
będą usuwane ze strefy saun, a także z terenu pływalni bez zwrotu poniesionych 
kosztów. 

 

  



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), 

• wpychania lub wrzucania innych osób do basenu, 

• 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, wrzucania do basenu, itp., 

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

 

 


