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Załącznik nr 3 
Do Zarządzenia nr 53/2020 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

 

Regulamin krytej pływalni na terenie Kompleksu Sportowego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów  

przy ul. Niegocińskiej 2A 

1. Kryta pływalnia należąca do Kompleksu Sportowego administrowana jest przez Ośrodek Sportu  

i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów (zwany dalej: „Administrator” lub  

„OSiR Mokotów”).   

2. Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym.  

3. W skład zespołu pływalni wchodzi: 

a) basen sportowy – 6 torów o długości 25 m i szerokości 16,08 m, głębokości od 1,4 m do 1,8 m, 

b) basen rekreacyjny – 3 tory o długości 16,08 m i szerokości 5,96 m; o stałej głębokości 1,4 m. 

4. Pływalnia jest czynna: 

a) poniedziałek – piątek w godzinach 6.10 – 21:30,  

b) sobota – niedziela w godzinach 8.10 – 21.30. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany godzin otwarcia. 

6. Ostanie wejście na pływalnię o godzinie 21:00, opuszczenie niecki basenów o godzinie 21:30, 

rozliczenie pobytu przy kasie do godziny 21:45. 

7. W dni powszednie w okresie roku szkolnego w godzinach 8.00 - 16.00 pierwszeństwo w korzystaniu 

z pływalni mają uczniowie szkół publicznych m.st. Warszawy W sytuacji braku możliwości 

korzystania z pływalni przez szkołę w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub 

epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pływalnia może zostać udostępniona dla podmiotów 

zewnętrznych na podstawie dokonanych rezerwacji. 

8. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do podporządkowania się decyzjom i nakazom 

ratowników oraz pracowników OSiR Mokotów.  

9. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie norm bezpieczeństwa oraz przepisów sanitarnych może być 

podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia pływalni danemu podmiotowi w trakcie stanu 
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epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz skutkować to może anulowaniem rezerwacji na 

wszystkie obiekty będące w administrowaniu OSiR Mokotów. 

10. Podczas pobytu w Kompleksie Sportowym należy zachować bezpieczny dystans do innych osób 

zgodny z wytycznymi sanitarnymi , należy stosować się do poleceń pracowników OSiR Mokotów 

oraz do znaków i instrukcji, znajdujących się na obiekcie. 

11. Bezpośrednio przed recepcją może znajdować się tylko jedna osoba. 

12. Z pływalni OSiR Mokotów mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów 

jakiejkolwiek ostrej infekcji, także infekcji dróg oddechowych lub podwyższonej ciepłoty ciała. 

13.  OSiR Mokotów zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na obiekt osób u których widoczny 

stan zdrowia może wskazywać na infekcję. 

14. Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny karnet lub bilet wstępu. Dzieci do 

lat 3 – wstęp wolny. Czas pobytu liczony jest od momentu pobrania kluczyka/transpondera 

basenowego do momentu jego oddania. 

15. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi. 

16. Dzieci do ukończenia 13  roku życia mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką rodziców 

lub opiekunów prawnych w bezpośrednim kontakcie. Młodzież, która ukończyła 13 rok życia może 

przebywać na obiekcie bez opieki dorosłych.  

17. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką 

i nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.  

18. Maksymalne obłożenie pływalni regulowane jest przez bieżące przepisy prawa. 

19. OSiR Mokotów informuje, że po każdym Uczestniku będzie dezynfekował kluczyki/transpondery 

basenowe. 

20. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany użytkowania Sauna. 

21. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz bezpodstawnego przemieszczania się, dopuszcza się 

wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności (przejścia na zajęcia, a później wyjścia) oraz 

skorzystania z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni. 

22. Grupy zorganizowane pozostają pod kontrolą swoich opiekunów, którzy bezwzględnie  

i bezpośrednio są odpowiedzialni za porządek i bezpieczeństwo grupy także poza niecką basenu 

(natryski, przebieralnia, sanitariaty, itp.).  

23. Do obowiązków osób przebywających na terenie pływalni należy:  

a) zmiana obuwia zewnętrznego na klapki basenowe; 
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b) dokonanie dezynfekcji rąk przy wchodzeniu i opuszczaniu pływalni; 

c) zakrywania ust i nosa przy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z wyłączeniem kąpieli 

i pływania w basenie – osłona ust powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem  

w przebieralni; 

d) pozostawienie w szatni głównej okrycia wierzchniego oraz obuwia zewnętrznego. 

24. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są posiadać:  

a) czysty strój pływacki (mężczyźni – strój przylegający do ciała,  kobiety – strój jedno lub dwu 

częściowy, dzieci noszące pieluchy – pieluchy przeznaczone do kąpieli),  

b) czepek (kąpiący mają obowiązek pływania w czepkach), 

c) zmienione na terenie obiektu obuwie typu klapki, 

d) środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

25. Administrator pływalni nie udostępnia masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej 

niezbędnej do wypełnienia obowiązków. 

26. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do przestrzegania zasad 

higieny – tj. dokonania obowiązkowej i starannej kąpieli oraz umycia całego ciała pod natryskiem 

przed wejściem na płytę basenu. Panie obowiązuje zmycie makijażu.  

27. Po skorzystaniu z WC należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.  

28. Przed wejściem do hali z niecką basenową bezwzględnie należy przejść przez nogomyjkę.  

29. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu i pozostawione na terenie Kompleksu, 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności.  

30. Z pływalni nie mogą korzystać osoby:  

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,  

b) ze zmianami chorobowymi skóry wskazującymi na możliwość zakażenia wody,  

c) niedomyte lub brudne, 

d) z przeciwwskazaniami lekarskimi lub z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo 

utonięcia oraz stanowiących zagrożenie dla otoczenia. 

31. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:  

a) wnoszenia i używania przedmiotów szklanych, niebezpiecznych i o ostrych krawędziach,  

b) wprowadzania zwierząt,  

c) palenia tytoniu , wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, 
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d) spożywania jedzenia w szatniach basenowych, na płycie pływalni oraz trybunach, 

e) wnoszenia na płytę pływalni wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem  

i suplementacją, 

f) biegania po hali basenowej,  

g) wpychania do wody i przytapiania,  

h) krzyczenia i hałasowania, 

i) skoków do wody bez nadzoru osób uprawnionych,  

j) pływania w okularach innych niż pływackie lub do nurkowania,  

k) pływania w płetwach i tzw. „łapkach” bez zgody ratownika, 

l) używania w hali niecek basenowych urządzeń elektrycznych, 

m) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie, 

n) prowadzenia zajęć na terenie Pływalni bez zgody Dyrektora,  

o) powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób,  

p) wchodzenia do basenu wbrew zakazowi ratowników . 

32. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy, a w przypadku 

zajęć zorganizowanych, także ich prowadzący i organizatorzy.  

33. Zajęcia zorganizowanie mogą się odbywać na terenie pływalni w grupie zorganizowanej lub 

indywidualnie tylko pod nadzorem osób uprawnionych do prowadzenia zajęć ćwiczeń w wodzie i 

po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora. Uczestnicy ww. grup podlegają także odrębnemu 

regulaminowi zajęć zorganizowanych na terenie pływalni.  

34. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie indywidualne może odbywać się tylko w obecności 

ratownika. 

35. Osoby niszczące mienie pływalni, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody w pełnej wysokości. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie, odpowiedzialność 

ponoszą ich przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie).  

36. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu pływalni mogą zostać wyproszone 

z terenu pływalni.  

37. W trakcie trwania zawodów lub wydarzeń na terenie pływalni za bezpieczeństwo odpowiada 

organizator wyżej wymienionych.  

38. Ze względu na ochronę dóbr osobistych osób korzystających z obiektu, na terenie obiektu 

obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez zgody Dyrektora.  

39. Na terenie pływalni w ubraniu innym niż strój pływacki mogą przebywać wyłącznie ratownicy, 
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instruktorzy oraz opiekunowie grup zorganizowanych. 

40. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego klientom oraz 

mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren pływalni jak i mieniu Administrującego. 

Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra 

osobiste osób korzystających z pływalni, tj. w toaletach, natryskach, przebieralniach, saunie. 

41. Klienci korzystający z usług pływalni wyrażają zgodę na: 

a) monitorowanie ich pobytu, 

b) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących  

m.in. uregulowania opłat za korzystanie z usług pływalni lub zachowania się niezgodnego  

z Regulaminem.  

42. Administrator może kontrolować wszystkie zajęcia, a w szczególności dokonuje weryfikacji liczby 

osób korzystających z pływalni, w razie stwierdzonych uchybień – zakazać korzystania  

z Obiektów.  

43. Ratownicy i pracownicy OSiR Mokotów sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. Przebywający na terenie pływalni zobowiązani są do ścisłego wykonywania ich 

zaleceń i poleceń. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w Regulaminie, wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia zostaną wydalone z Kompleksu 

Sportowego. 

44. Na terenie pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze:  

a) krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi,  

b) dwa powtarzające się po sobie dźwięki gwizdka trwające po 5 sekund – nakaz opuszczenia 

terenu pływalni – zakończenie pływania, 

c) długi dźwięk gwizdka trwający 10 sekund – nakaz natychmiastowego opuszczenia terenu 

pływalni ze względów bezpieczeństwa. 

45. Za wypadki wynikłe z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Administrator nie 

odpowiada.  

46. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

47. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się ogólny regulamin korzystania 

z Kompleksu Sportowego. 

48. Przetwarzanie danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu  

i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów z siedzibą w Warszawie, przy  

ul. Olkuskiej 3 lok 16, reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach dotyczących przetwarzania 
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danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym w Ośrodku Sportu i Rekreacji  

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

iod@osirmokotow.waw.pl. Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: 

https://www.osirmokotow.waw.pl/rodo/, a także na tablicy ogłoszeń w obiekcie. 
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