Konstancin Jeziorna, 10.10.2015 r.
REGULAMIN PŁYWALNI
1. Pływalnia jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w siedzibie Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w Konstancinie Jeziornie.
2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem pływalni i przestrzegania
niniejszego regulaminu.
3. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00 oraz w soboty
i niedziele w godzinach 9.00 – 21.00 z zastrzeżeniem p.4. Ostatnie wejście 45 minut przed zamknięciem. Czas otwarcia
pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody, rezerwacje grupowe, przerwy techniczne, awarie)
4. Dostępność do usług pływalni (basen, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa) określa aktualny grafik pływalni, który jest
dostępny na stronie internetowej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. oraz na tablicy informacyjnej obok kasy
pływalni.
5. Szczegółowe zasady użytkowania innych, poza halą basenową, urządzeń regulują odrębne instrukcje stanowiskowe,
umieszczone w pobliżu poszczególnych urządzeń (jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa, bicze szkockie).
6. Z pływalni mogą korzystać:
- klienci indywidualni- poza terminami objętymi rezerwacją (dzieci do lat 7 - wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej)
- grupy zorganizowane – według ustalonego wcześniej grafiku, terminu zajęć. Warunkiem korzystania z Pływalni dla grup
zorganizowanych określa odrębna umowa lub/oraz regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane.
7. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek basenowy. Osoby mające
problemy z trzymaniem moczu zobowiązane są przedstawić w kasie pływalni pisemną zgodę na korzystanie z usług
basenowych od lekarza urologa.
8. Korzystanie z pływalni oraz urządzeń towarzyszących odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Zakazany jest wstęp
osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi.
9. Klienci Pływalni zobowiązani są do skorzystania z szatni odzieży wierzchniej, wyznaczonej przez Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji Sp. z o.o. i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia na klapki basenowe (dopuszcza się chodzenie boso).
10. Warunkiem skorzystania z Pływalni jest wykupienie biletu jednorazowego lub karty abonamentowej. Po uiszczeniu
opłaty klient otrzymuje pasek z transponderem, który zobowiązany jest nosić w widocznym, dla obsługi obiektu miejscu do
czasu jego oddania w kasie.
11. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy (kostium pływacki jedno – lub dwuczęściowy/ kąpielówki przylegające do ciała
bez kieszonek) oraz czepek zakrywający włosy. Zabronione jest pływanie w spodenkach oraz piankach. Dzieci do lat trzech
powinny kąpać się w pieluchomajtkach stosowanych w celach ochronnych.
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12. Każdorazowo przed wejściem na pływalnię należy umyć dokładnie ciało pod natryskiem oraz obowiązkowo przejść przez
brodzik dezynfekcyjny.
13. Do dyspozycji klientów jest drobny sprzęt pływacki (deski, makarony, hantle) umieszczony na stojakach. Po użyciu należy
odkładać sprzęt na wyznaczone miejsca.
14. Wnoszenie i korzystanie na pływalni ze sprzętu specjalistycznego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody
Kierownika Pływalni.
15. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów.
16. Ze względu na wymogi sanitarno – higieniczne oraz bezpieczeństwo klientom pływalni nie wolno:
- wchodzić do wody przy braku obecności Ratownika WOPR
- przebywanie na hali basenowej w stroju innym niż kąpielowy
- biegać na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni i natrysków
- skakania do wody z brzegów basenu oraz wpychania do wody innych osób
- palenia tytoniu, picia alkoholu, żucia gumy oraz spożywania posiłków na hali basenowej
- wprowadzania psów i innych zwierząt
- pływania z plastrami opatrunkowymi
- niszczenia sprzętu i urządzeń Pływalni
- hałasowania i alarmowania ratowników bez powodu
- korzystania z usług Pływalni będąc pod wpływem alkoholu lub wszelkich środków odurzających i psychoaktywnych
- używać rzeczy zabrudzonych lub tych, które mogą wejść w reakcje chemiczne z wodą
17. Indywidualne lekcje pływania prowadzone są wyłącznie przez instruktorów pływania zatrudnionych przez CKR Sp. z o.o.,
posiadających identyfikator z logo CKR Sp. z o.o. Warunkiem korzystania z lekcji jest wykupienie właściwego biletu w kasie
pływalni. Ratownik dyżurny ma obowiązek wyprosić z hali basenowej wszelkie inne osoby prowadzące lekcje nauki pływania.
18. Za bezpieczeństwo osób pływających oraz wszelkich innych osób przebywających na hali basenowej, całkowitą
odpowiedzialność ponosi ratownik WOPR będący na zmianie, ubrany w koszulkę z napisem RATOWNIK WOPR.
19. Ratownik pełniący dyżur na pływalni udziela pierwszej pomocy przedmedycznej osobom, które doznały urazu w
pomieszczeniach towarzyszących tj.: w szatni, łaźni parowej, saunie suchej.
20. Ratownik pełniący dyżur na pływalni/ instruktor pływania sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom oraz do
bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze ratownika WOPR bądź instruktora
pływania (gwizdek).
21. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dzwiękowa:
- długi sygnał dźwiękowy - natychmiastowe wyjscie z wody i oczekiwanie na dalsze polecenia ratownika WOPR lub
instruktora pływania
- krótki sygnał dźwiękowy- nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika lub instruktora pływania.
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22. Korzystający z Pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane uszkodzenia sprzętu i wyposażenia W
przypadku zgubienia paska z kluczem do szafki basenowej obowiązuje kara pieniężna w kwocie 50 PLN.
23. Ulgowy bilet przysługuje:
- dzieciom i młodzieży od 3 do 25 r.ż. – młodzież powyżej 18 r.ż. za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej
- emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji
- pacjentom CKR Sp. z o.o. za okazaniem aktualnej karty zabiegowej.
24. Bezpłatne wejście przysługuje:
- dzieciom do lat 3, pod opieką osoby pełnoletniej
- inwalidom I grupy, osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy – wyłącznie w
godzinach wyznaczonych przez Kierownika Pływalni.
25. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, nie oddane na przechowanie do depozytu, CKR Sp z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności.
26. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody
Kierownika pływalni.
27. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników/instruktorów i służb
porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu bez prawa do zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu.
28. Skargi i wnioski można składać w Kasie Pływalni lub bezpośrednio do Kierownika Pływalni.
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