Regulamin basenu
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§1
Cel ogólny
Basen odkryty Olbersdorf jest placówką publiczną gminy Olbersdorf i przeznaczony jest do
wypoczynku w celu zachowania zdrowia i spędzania czasu wolnego.
§2
Cel regulaminu basenu
(1) Regulamin basenu ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa, spokoju, porządku i
czystości na basenie. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika basenu. Wraz z zakupem
biletu wstępu użytkownik akceptuje ustalenia niniejszego regulaminu oraz wszystkie
pozostałe zarządzenia wydane w celu utrzymania bezpieczeństwa obiektu.
(2) W przypadku grup szkolnych, klubowych, czy innych grup, opiekun grupy jest
współodpowiedzialny za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Grupy mogą korzystać
z basenu po uprzednim uzgodnieniu z ratownikiem i pod opieką gotowego do akcji
ratownika (patrz instrukcja).
§3
Korzystanie
(1) Z basenu i urządzeń na basenie może korzystać każdy.
Dzieci poniżej 7 lat korzystają z basenu pod opieką opiekuna prawnego lub za jego pisemną
zgodą - w towarzystwie opiekuna, który ma ukończone minimum 14 lat.
(2) Zakaz wstępu i pobytu na basenie obowiązuje:
a) osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (narkotyków),
b) osoby cierpiące na choroby zakaźne wymagające zgłoszenia, zgodnie z federalną
Ustawą ochrony przed epidemiami (w razie wątpliwości można zażądać
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego) lub mające rany otwarte,
c) zwierzęta (z wyjątkiem psów towarzyszących osobom niewidomym i osobom
niepełnosprawnym).
(3) Osoby ze skłonnościami do skurczu mięśni lub utraty przytomności oraz osoby z silnym
upośledzeniem psychicznym mogą korzystać z basenu tylko w towarzystwie
odpowiedzialnego opiekuna.
2

§4
Godziny otwarcia
(1) W sezonie basen jest z reguły otwarty codziennie, zgodnie z godzinami otwarcia
ustalonymi przez Urząd Gminy. Początek i koniec sezonu ustalane są przez Gminę
i podawane do wiadomości publicznej.
(2) W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych podczas sezonu lub z innych
powodów, basen lub jego części mogą zostać zamknięte czasowo, na kilka godzin w danym
dniu lub na dłuższy okres czasu.
(3) Osoby poniżej 14 roku życia muszą opuścić basen najpóźniej o godz. 19.00, o ile nie
znajdują się pod opieką opiekuna prawnego.

§5
Bilety wstępu
W godzinach otwarcia wstęp na basen i do lokalu gastronomicznego możliwy jest wyłącznie
za okazaniem ważnego biletu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w cenniku.
W przypadku wydarzeń szczególnych do stałych cen biletów może zostać doliczona
dodatkowa opłata.
§6
Higiena ciała
(1) Przed skorzystaniem z basenu należy zadbać o odpowiednią higienę ciała. Przed
wejściem do wody należy wziąć prysznic. Mydła, szamponu, żelu pod prysznic itp. można
używać tylko w pomieszczeniach natryskowych. Ze względów sanitarnych higiena ciała
wykraczająca poza w/w czynności podstawowe jest na terenie basenu zabroniona (np.
golenie się, przycinanie paznokci, farbowanie włosów).
(2) Kąpiel bez stroju kąpielowego dozwolona jest tylko w pomieszczeniach natryskowych.
(3) Przed wejściem do niecki kąpielowej nie należy stosować kremów, maści, olejków etc.
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§7
Strój kąpielowy
Na basenie można przebywać tylko w stroju kąpielowym. Przed wejściem do niecki
basenowej należy zdjąć klapki kąpielowe. W nieckach basenowych nie wolno płukać, ani
wyżymać strojów kąpielowych.

§8
Korzystanie z basenu
(1) Z urządzeń basenowych należy korzystać z odpowiednią dbałością. Papier, puszki, butelki
i inne odpadki należy wyrzucać do koszy na śmieci.
Zabrania się jakiegokolwiek uszkadzania sprzętów lub zanieczyszczania basenu.
W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia ponosi się odpowiedzialność finansową.
Jeżeli gość basenu zauważy zanieczyszczone lub uszkodzone przebieralnie proszony jest
o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie personelu.
(2) W przypadku niepogody lub innej wyższej konieczności baseny, części terenu
basenowego, czy cały obiekt mogą zostać zamknięte na chwilę lub na dłuższy okres czasu.
Podczas burzy obiekty budowlane basenu nie zapewniają wystarczającej ochrony,
szczególnie przed uderzeniem pioruna. W przypadku nadciągającej burzy należy w porę
opuścić teren basenu. Należy postępować zgodnie z poleceniami obsługi.
§9
Zachowanie na basenie
(1) Goście basenu powinni zaniechać wszelkich działań i zachowań godzących w dobre
obyczaje, prowadzących do zanieczyszczeń, przeszkadzających w zachowaniu
bezpieczeństwa, spokoju i porządku.
Szczególnie zabrania się:
a) Bycia uciążliwym dla innych gości poprzez używanie własnego odbiornika
radiowego, sprzętów fonograficznych, telefonów komórkowych czy innych
nośników dźwiękowych lub instrumentów muzycznych, bieganie, hałasowanie
i śpiewanie.
b)

Palenia w budynku, w i przy nieckach basenowych.

c)

Plucia na ziemię i do wody.
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d)

Organizowania gier, które zakłócają kąpiel, poza powierzchniami do tego
przeznaczonymi.

e)

Przyprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i
niepełnosprawnych).

f)

Zostawiania pojazdów, takich jak np. rowery, hulajnogi, skutery i podobne na
terenie basenu. Wyjątkiem są wózki dziecięce oraz urządzenia pomocnicze dla
osób niepełnosprawnych ruchowo (np. wózki inwalidzkie, elektryczne wózki
inwalidzkie).

g)

Rozbijania namiotów, przygotowywania miejsc do gotowania i rozpalania ognisk.

h)

Nieupoważnionego korzystania ze sprzętów ratunkowych basenu.

i)

Pozostawiania bez opieki dzieci poniżej 7 roku życia.

j)

Wspinania się na drzewa na terenie obiektu.

k)

Fotografowania i filmowania nieznanych osób i grup bez ich zgody.

1. Zachowanie się w nieckach basenowych
Osoby nieumiejące pływać mogą poruszać się tylko po części wydzielonej dla osób
nieumiejących pływać. Dotyczy również osób pływających z zabezpieczeniem (w kółku, z
pływaczkami, pasem do pływania, w kamizelce do pływania, z "makaronem" etc.)
Każda osoba skacząca do wody ma obowiązek upewnienia się przed skokiem, że nikt nie
znajduje się w miejscu skoku oraz, że głębokość wody jest odpowiednia dla skoku.
Zabrania się:
a)

Gry w piłkę w niecce basenowej oraz w części terenów basenowych z czerwoną
nawierzchnią.

b)

Popychania innych osób do wody, zanurzania ich pod wodą czy dokuczania.

c)

Biegania po obrzeżu niecki basenowej oraz wykonywania ćwiczeń na drabinkach
basenowych.

d)

Używania wbudowanej infrastruktury, takiej jak: zjeżdżalnie, grzybek, niezgodnie z
jej przeznaczeniem, m. in. poprzez wykonywanie na nich ćwiczeń, wchodzenie na
elementy.

e)

Przebywania w i przy nieckach basenowych podczas burzy.
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2. Korzystanie ze zjeżdżalni
Należy stosować się do instrukcji na zjeżdżalniach.
Zabrania się:
a)

Postępowania niezgodnego z informacją dla użytkownika.

b)

Powodowania zatorów w rynnie zjeżdżalni.

c)

Spiętrzania wody na zjeżdżalni.

3. Skaleczenia
Wszelkie skaleczenia należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi.

§ 10
Przebieralnie
Na terenie basenu znajdują się kabiny i przebieralnie. Ubrania można przechowywać
w zabezpieczonych szafkach, za kaucją. Zamknięte szafki będą otwierane przez personel po
zamknięciu basenu. Zawartość można odebrać w ciągu 4 tygodni u dyżurującego ratownika.
Po upływie tego terminu obowiązują zapisy § 13 ust. 2.
§ 11
Nadzór
(1) Personel basenu ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo, spokój, porządek, czystość
i przestrzeganie regulaminu basenu. Goście basenu muszą stosować się do poleceń
personelu.
(2) Ratownik sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu i jest uprawniony do
usuwania z terenu basenu osób, które mimo upomnień nie przestrzegają zapisów
regulaminu i nie stosują się do poleceń personelu. W przypadku ewidentnego naruszania
regulaminu basenu, czy stanowienia zagrożenia dla innych gości basenu, następuje
niezwłoczne usunięcie z terenu basenu. W przypadku usunięcia z terenu basenu nie
przysługuje zwrot opłaty za bilet wstępu.
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(3) Sprzeciwy mogą się wiązać ze złożeniem doniesienia z powodu naruszenia porządku
publicznego. Ratownik ma prawo do wydania maksymalnie tygodniowego zakazu wejścia
na basen. Dłuższe wykluczenie z korzystania z baseniu może orzec Urząd Gminy.
§ 12
Odpowiedzialność cywilna
(1) Osoby nieletnie mogą przebywać na basenie i korzystać z basenu wyłącznie za wyraźną
zgodą opiekunów prawnych (§ 3).
(2) Wyklucza się ewent. odpowiedzialność cywilną Gminy, chyba, że doszło do
zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania. Dotyczy to również obowiązku
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
(3) Gmina nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem jej zamierzonego działania lub
rażącego zaniedbania, za:
a)

stratę elementów garderoby, które przechowywane są w szafkach,
b) stratę pieniędzy, przedmiotów wartościowych czy innych przedmiotów oraz za
uszkodzenie elementów odzieży; dotyczy to również pojazdów zaparkowanych na
parkingach,

c)

inne szkody użytkowników, spowodowane przez osoby trzecie.

(4) Nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania za szkody, które użytkownik może
przewidzieć.
(5) Goście basenu odpowiadają przed Gminą za wszystkie powstałe z ich winy szkody lub
zanieczyszczenia basenu i jego wyposażenia.
§ 13
Rzeczy znalezione
(1) Przedmioty, które zostaną znalezione na terenie basenu, należy oddać ratownikowi lub
pracownikowi kasy.
(2) Jeżeli w ciągu 4 tygodni nie zgłosi się ich właściciel, przedmioty te, o ile ich wartość
przekracza 5 €, zostaną przekazane do Gminnego Biura Rzeczy Znalezionych i będą
traktowane zgodnie z zaleceniami ustawowymi.
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§ 14
Życzenia i skargi
Ewentualne życzenia i skargi gości basenu przyjmuje dyżurujący ratownik. Jeżeli to możliwe,
stara się on od razu zaradzić zaistniałej sytuacji. Pozostałe życzenia i skargi mogą być
kierowane w formie pisemnej lub ustnej do Urzędu Gminy.
§ 15
Wejście w życie
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2016r. Jednocześnie ważność traci
regulamin z 25 kwietnia 1996r.

Olbersdorf, 03.05.2016r.

Urząd Gminy Olbersdorf

Andreas Förster
Burmistrz

DS
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