REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W LUBLINIE (UP)
1. Kryta pływalnia mieszcząca się przy ul. Głębokiej 31 jest własnością Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
2. Każda osoba korzystająca z Pływalni UP jest zobowiązana do zapoznania
się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Pływalnia jest czynna w każdy dzień tygodnia od 15:00 – 22:00. Ostatni klienci wchodzą
nie później niż o 20:45.
.
4. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów i ratowników.
5. Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe,
święta, przerwa techniczna, awaria, itp.).
6. Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet
abonamentowy zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. Z pływalni mogą korzystać:
a. grupy zorganizowane (szkolne, zakładów pracy, stowarzyszeń itp.) według
ustalonego wcześniej rozkładu zajęć
b. użytkownicy indywidualni – poza terminami objętymi rezerwacją
8. Dzieci do lat 7 mogą wchodzić i przebywać na terenie pływalni tylko w obecności
pełnoletniego opiekuna, którego również obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
9. Osoby niepełnosprawne powinny przebywać na pływalni wraz z opiekunem, którego
też obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
10. Z pływalni nie mogą korzystać:
a.
b.
c.
d.
e.

osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm
osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
osoby chore na katar i inne choroby zakaźne
osoby nietrzeźwe
osoby, których stan wskazuje na użycie środków odurzających lub narkotyków

11. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej (należy
pozostawić tam okrycia wierzchnie) oraz zmiany obuwia na klapki basenowe.
12. Wstęp do szatni oraz na płytę basenu odbywa się poprzez przejście przez bramkę
systemu obsługującego pływalnię przy użyciu paska pobranego w Kasie.

13. Opłata za pierwsze 60 min pobytu na pływalni (bilet jednorazowy) pobierana jest
w momencie wyjścia z pływalni i nie podlega zwrotowi. Przekroczenie czasu powyżej
60 min jest liczone za każde dodatkowe rozpoczęte 6 min i podlega dopłacie przy wyjściu
z pływalni. W przypadku odmowy uiszczenia należności pracownicy pływalni są
upoważnieni do wezwania Ochrony.
(zob. REGULAMIN KART ABONAMENTOWYCH)
14. Przed wyjściem z szatni, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała
pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejść stopami przez brodzik
dezynfekcyjny.
15. Obowiązującym strojem na Pływalni UP jest kostium kąpielowy – ściśle przylegający
do ciała oraz czepek i obuwie basenowe (klapki). Dzieci do lat 2 mogą przebywać
w wodzie wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach.
16. Na terenie pływalni kategorycznie zabrania się:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
biegania po terenie basenu
używania sprzętu z elementami szklanymi oraz szamponów w szklanych butelkach
posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii)
spożywania pokarmów i żucia gumy na niecce pływalni oraz w pomieszczeniach
przebieralni
palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających
wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków (skoki są dozwolone
tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktora)
niszczenia sprzętu i urządzeń pływalni
zaśmiecania terenu pływalni
załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
hałasowania
wszczynania fałszywych alarmów
wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt

17. Zabrania się również pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nieumiejących pływać.
18. Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności instruktorów pływania
oraz ratowników UP zgodnie z rozkładem zajęć ustalonym przez Kierownika Obiektu.
19. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni na następujących zasadach:
a. grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedna osobę
prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia
b. uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia jednocześnie i przy wyjściu
z szatni czekają na swojego instruktora - spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia
c. instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy swojej grupy
przed i po zajęciach

d. za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi odpowiedzialność instruktor prowadzący,
a w pomieszczeniach szatni oraz na korytarzach za właściwe zachowanie
odpowiedzialny jest opiekun grupy
e. grupy uczniów korzystające z pływalni upoważnione są do wejścia do szatni
na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć
f. za pasek powierzony uczestnikom grupy odpowiada jej opiekun
g. po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić pływalnie
h. prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki
w wyznaczonym miejscu.
20. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Pływalni są zobowiązane podporządkować
się nakazom ratowników pełniących dyżur i sprawujących nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu.
21. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie
zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
22. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione
w szatni i szafkach basenowych, nieoddane do depozytu.
23. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni,
wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń,
odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich
opiekunowie prawni.
24. Za zgubienie, lub uszkodzenie paska z chipem do szafki, obowiązuje kara pieniężna
w wysokości 20 zł, którą uiszcza się w Kasie pływalni.
25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu
i niestosujące się do zaleceń personelu, będą usuwane z terenu pływalni.
26. Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pływalni wynosi ok. 60 osób.
27. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnie, ze względu na ilość osób na niej
przebywających.
28. Wszelkie przedmioty znalezione na terenie pływalni należy zgłaszać w Kasie pływalni.
29. Wszelkie życzenia i zażalenia użytkownicy Obiektu mogą zgłaszać Kierownikowi pływalni
lub wpisywać się do Księgi Skarg i Wniosków znajdującej się w Kasie.
30. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
31. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania w sprawach o wykroczenie.

Regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. Nr. 57 z 7.06.1997).

Kanclerz UP
dr inż. Henryk Bichta

