
 

 

 

 

 

Regulamin Obiektu Pływalni  

przy Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Sportowymi nr 5 

im. Polskich Olimpijczyków 

w Krakowie 

 

 

KRAKÓW 2021 



Strona 2 z 7 

§ 1 

1. Pływalnia jest integralnym obiektem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5  

im. Polskich Olimpijczyków umiejscowionym pod adresem: 30-079 Kraków, al. Kijowska 8.  

2. Obiektem zarządza Dyrektor SP nr 5, wykonujący zadania przy pomocy pracowników 

upoważnionych do wydawania poleceń użytkownikom obiektu. 

3. W skład pływalni wchodzi budynek znajdujący się na terenie szkoły od strony ul. Chocimskiej  

i obejmuje między innymi nieckę basenową, trybuny, część gastronomiczną, szatnie, natryski, 

przestrzeń komunikacyjną, salę sportową, salę judo z siłownią oraz sale konferencyjną. Na 

pływalni znajdują się dodatkowe atrakcje w postaci jacuzzi, sauny suchej, sauny mokrej i groty 

solnej. W dalszej części regulaminu wszelkie unormowania dotyczą całego obiektu wraz z ww. 

infrastrukturą. 

4. Zasady funkcjonowania pływalni oraz prawa i obowiązki korzystających z niej reguluje 

niniejszy Regulamin. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują 

regulaminy stanowiskowe, umieszczone w ich pobliżu. Każda osoba korzystająca  

z dodatkowych urządzeń typu grota solna, jacuzzi lub sauna jest obowiązana do zapoznania się 

z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom. 

6. Przy wejściu do pływalni umieszcza się wyniki aktualnych badań jakości wody. 

7. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcją 

użytkowania. 

8. Osoba rezerwująca określone elementy obiektu szkoły wraz z basenem, staje się jednocześnie 

Opiekunem wprowadzanych przez siebie uczestników zajęć i odpowiada za przestrzeganie 

regulaminu, bezpieczeństwo wprowadzonych przez siebie osób, czystość i porządek. 

9. W dniach i godzinach określonych w aplikacji BallSquad z obiektów mogą korzystać, na 

zasadach komercyjnych, następujący użytkownicy:  

1) grupy małoletnich uczestników zajęć pod opieką i nadzorem osoby dorosłej (Opiekun), 

która odpowiada za przestrzeganie regulaminu oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

korzystających z Obiektu, 

2) grupy pełnoletnich uczestników zajęć pod opieką wyznaczonego opiekuna danej grupy 

(Opiekun), który odpowiada za przestrzeganie regulaminu oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa korzystających z Obiektu. Prowadzący zajęcia / Opiekun grupy odpowiada 

za zachowanie czystości i porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych, jak również 

na boisku po każdych swoich zajęciach. 

3) indywidualni uczestnicy po ukończeniu 13 roku życia. 

10. Komercyjne korzystanie z obiektów możliwe jest poprzez: 

1) dokonanie rezerwacji za pomocą aplikacji firmy BallSquad, 

2) zawarcie umowy z zarządcą. 

 

§ 2 

1. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku 6.00 -22.00. W zależności od potrzeb możliwe 

jest także użytkowanie obiektu w soboty i niedziele w ustalonych przez Dyrektora SP nr 5 

godzinach. 

2. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w wodzie nie może przekraczać 50 

osób. Dyrektor SP nr 5 zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia osób przekraczających ten 

limit. Na potrzeby wynajmu przyjmuje się liczbę 8 osób przypadających na jeden tor. 
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3. W przypadku ograniczenia ilościowego osób mogących korzystać z wynajmowanych obiektów 

w następstwie decyzji odgórnych np. spowodowanych pandemią obostrzeń, dopuszcza się 

możliwość czasowego zmniejszenia liczby takich osób. Decyzję w tym zakresie podejmuje 

każdorazowo Dyrektor Szkoły na podstawie analizy obowiązujących obostrzeń, czy ograniczeń. 

Decyzja taka winna mieć formę zarządzenia, a jej okres obowiązywania wynikać będzie wprost  

z obowiązującego czasu trwania wprowadzonych ograniczeń. W decyzji takiej należy także 

wskazać maksymalną liczbę osób mogących korzystać z najmowanych obiektów lub ich części. 

4. Korzystanie z pływalni i obiektów przyległych odbywa się w wymiarze 45 minutowych 

jednostek (chyba, że cennik najmu wskazuje inaczej). Oprócz tego czasu korzystającym  

z basenu  udostępniane są natryski oraz szatnia przed i po zajęciach w wymiarze nie dłuższym 

niż 15 minut łącznie. 

5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń 

ratowników i służb porządkowych będą usuwane z terenu obiektu. 

6. Rażące naruszenie regulaminu może spowodować wykluczenie z możliwości wstępu na 

pływalnię. 

7. Ratownik pełniący dyżur na pływalni sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. Wszystkie osoby znajdujące się na pływalni są obowiązane podporządkować się 

nakazom ratowników pełniących dyżur. 

8. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera „Systemu Elektronicznej 

Obsługi Klienta”, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni 

cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących 

się w obiekcie pływalni i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu z pływalni. W przypadku 

braku zwrotu, zagubienia lub zniszczenia transpondera osoba rezerwująca (opiekun) 

zobowiązuje się do poniesienia kosztów zakupu nowego. 

9. Wstęp na pływalnie po wykupieniu usługi w cenie ulgowej dla uczniów krakowskich szkół 

samorządowych możliwy jest za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. 

10. Za niewykorzystane wykupionych wstępów z winy leżącej po stronie wykupującego oraz  

w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie będą zwracane.  

11. Zwrot poniesionych kosztów jest możliwy wyłącznie w sytuacji niedostępności obiektu  

z winy lezącej po stronie szkoły, takich jak np. awarie. 

12. Z transponedrów nie korzystają uczniowie SP nr 5 uczestniczący w zajęciach sportowych pod 

opieką nauczycieli szkoły. Dyrektor Szkoły może także podjąć decyzję o wyłączeniu innych grup 

zorganizowanych z korzystania z trnasponderów. 

13. W przypadku pojawienia się obostrzeń wynikających np. z pandemii obowiązują one 

równolegle z niniejszym regulaminem mogąc stanowić jego rozszerzenie o dodatkowe 

ograniczenia lub czasowo wyłączać niektóre jego zapisy. 

 
§ 3 

1. Zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego harmonogramu oraz 

indywidualnie. 

2. W przypadku wejść indywidualnych dzieci do lat 13 mogą przebywać na pływalni jedynie pod 

stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich 

opiece dzieci i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone 

przez cały okres przebywania w całym obiekcie. Pod opieką jednego opiekuna może być 

maksymalnie troje dzieci w wieku 4 - 13 lat.  

3. Basen nie jest dostępny dla dzieci poniżej 3 roku życia. 
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4. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego instruktora na 15 uczestników powyżej 

7 roku życia, który odpowiada za bezpieczeństwo tych osób oraz wszelkie szkody przez nie 

wyrządzone przez cały okres przebywania w całym obiekcie. W przypadku dzieci poniżej  

7 roku życia musi to być 1 opiekun na maksymalnie 10 osób. 

5. Zajęcia nauki pływania, doskonalenia pływania mogą być prowadzone tylko przez 

instruktorów pływania i w obecności ratowników. Zabrania się prowadzenia nauki pływania 

przez osoby nie posiadające uprawnień i bez uzyskania zgody od Dyrekcji Szkoły. 

 
§ 4 

1. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający 

wymogi higieniczne oraz estetyczne, nieposiadający zamków błyskawicznych albo innych 

wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 

bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów 

wyposażenia pływalni: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn 

kąpielówki.  

2. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się we właściwej szatni. Przed wejściem do szatni 

obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie 

boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na 

zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.  

3. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także po 

skorzystaniu z WC) i przejście na halę basenową przez brodzik ze środkiem dezynfekującym. 

4. Na basenie obowiązują czepki pływackie.  

5. Osoby korzystające zobowiązane są do:  

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,  

2) utrzymania czystości w obiekcie,  

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,  

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,  

5) podporządkowania się poleceniom Dyrektora lub Pracowników Szkoły ze szczególnym 

uwzględnieniem ratowników.  

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie Regulaminu odpowiedzialni są: przedstawiciel lub 

opiekunowie grupy, osoby prowadzące zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez 

sportowych i innych.  

7. Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń i obiektów szkoły w tym pływalni:  

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,  

2) środków odurzających,  

3) napojów alkoholowych.  

8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:  

1) spożywania alkoholu,  

2) palenia tytoniu, używania środków odurzających, korzystania z e-papierosów, 

3) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju 

środków odurzających, 

4) używania otwartego ognia, 

5) wprowadzania zwierząt.  
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9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte  

z obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania 

administracyjnego.  

10. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są przed wejściem na halę basenową do umycia 

całego ciała. 

11. Na terenie hali basenowej zabrania się:  

1) biegania po obejściach, dojściach, murkach i wpychania do wody innych użytkowników, 

2) noszenia przedmiotów i ozdób mogących narazić pływających na niebezpieczeństwo, 

3) skakania z fragmentów konstrukcji obiektu, 

4) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony, 

5) konsumpcji artykułów żywnościowych, 

6) wrzucania do wody resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, 

7) niszczenia wyposażenia, 

8) zanieczyszczania wody basenowej, 

9) skoków do wody – mogą się one odbywać wyłącznie za zgodą ratowników i tylko na 

wyznaczonych torach, 

10) korzystania z wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu, 

11) korzystania na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych 

oraz innego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk, 

12) wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego, 

13) pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych. 

12. Ewentualne zaakceptowane przez ratownika skoki do wody nadzoruje instruktor prowadzący 

zajęcia. W przypadku indywidualnych osób należy uzgadniać każdorazowo możliwość i tor 

skoków z ratownikiem. 

13. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom: 

1) z przeciwwskazaniami lekarskimi,  

2) chorym na schorzenia, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników,  

3) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele, 

4) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm, 

5) z zaburzeniami równowagi,  

6) z agresywnym zachowaniem, 

7) których zachowanie wskazuje na przebywanie pod wpływem lub innych środków  

i substancji odurzających, 

8) używają strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić 

w reakcje chemiczne z wodą. 

14. Osobom nie wolno wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby 

ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 

15. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością 

(lub po konsultacji lekarskiej). W szczególności dotyczy to korzystania z sauny i jacuzzi. Za 

skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób dyrekcja pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

16. Osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach zobowiązane są zgłosić pracownikowi 

szkoły zamiar korzystania z basenu przy wejściu do pływalni. Osoby te na terenie hali 

basenowej korzystają wyłącznie z wózka będącego na wyposażeniu pływalni. 

17. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości także w pracy urządzeń należy zgłaszać 

niezwłocznie ratownikowi.  
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18. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być 

umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.  

19. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie 

suchej obiektu. 

 

§ 5 

1. Na pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich 

umiejętności należy dostosować własne plany aktywności: 

1) strefa dla nieumiejących pływać – tory 1,2,3 z ruchomym dnem – głębokość 

prezentowana na wyświetlaczu i niezmienna w czasie całych zajęć, 

2) strefa dla umiejących pływać – tory 4,5,6  – o głębokości od 3m do 3,60m. 

3. Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach 

niecek basenowych lub w ich pobliżu. 

4. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:  

1) seria kilku trwających ok. 1 sekundy dźwięków (gwizdkiem) – rozpoczęcie akcji 

ratunkowej, uczestnicy zajęć zorganizowanych oraz osoby indywidualne korzystające  

z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody i pozostać na plaży wokół niecki pływalni  

w miejscach nieutrudniających prowadzenia działań ratowników, 

2) długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody, 

3) krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu 

pływalni. 

 

§ 6 

1. W przypadku małej frekwencji jacuzzi wodne włączane jest na życzenie klienta.  

2. Grota solna i sauny uruchamiane są w określonych godzinach uzależnionych liczba osób 

zainteresowanych. SP nr 5 oraz administrator systemu BallSquad nie gwarantują stałego 

dostępu do tych urządzeń. 

3. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność 

w wysokości 100% wartości szkody. 

4. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie 

suchej obiektu.  

5. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego 

może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu lub ratownika. 

6. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel wydaje rzeczy 

znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do dwóch tygodni od daty 

pozostawienia.  

7. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy 

grupowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.  

8. Za rzeczy, pieniądze i przedmioty pozostawione bez nadzoru, w szafkach otwartych, 

nieprawidłowo zamkniętych oraz poza szafkami SP nr 5 oraz administrator systemu BallSquad 

nie odpowiadają. 

9. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub 

zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej 

wysokości wartości szkody. 

10. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie. 
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11. SP nr 5 oraz administrator systemu BallSquad nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 

zagubione na terenie obiektu lub utracone na skutek kradzieży. 

12. SP nr 5 oraz administrator systemu BallSquad nie odpowiadają za wypadki spowodowane 

nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych  

i wskazań obsługi. 

13. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji stanowiskowych nie zwalnia z odpowiedzialności za 

nieprawidłowe użytkowanie pływalni i jej urządzeń, a SP nr 5 administrator systemu BallSquad 

nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne tego skutki. 

 

§ 7 

1. Na terenie szkoły, w tym basenu, znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem 

nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, 

którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Zarządzający oświadcza, iż monitoring 

prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników 

pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany. 

2. Osoby lub instytucje korzystające z obiektu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, w tym wizerunku. Przebywanie na terenie obiektów szkoły jest równoznaczne  

z zarejestrowaniem wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego. 

3. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 

osobowe, jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków  

z siedzibą przy al. Kijowskiej 8, 30-079 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

realizacji usług świadczonych przez Szkołę oraz w przypadku wizerunku w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.  

4. Inspektorem Ochrony Danych Szkoły jest Pani Marlena Dyrek. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: 

inspektor1@mjo.krakow.pl 

5. Szczegółowe kwestie ochrony danych osobowych, w tym prawa osób których dane  

i wizerunek będzie przetwarzany są dostępne na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 8 

1. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Dyrektor 

Szkoły.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 


