
REGULAMIN PŁYWALNI  

UNIWERSYTETU 

im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

 
PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Pływalnia jest otwarta codziennie  w godzinach od 6:00 do 22:00 z wyjątkiem: 

a) dni organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych, 

b) dni świątecznych, 

c) dni wystąpienia ewentualnych awarii oraz przerw konserwacyjno-

remontowych. 

2. Z pływalni mogą korzystać osoby: 

a) uczące się pływać lub trenujące pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 

b) umiejące pływać, 

c) niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki i osoby ze skłonnościami 

do ataków skurczów lub utraty przytomności – tylko z pełnoletnim opiekunem, 

d) dzieci od lat 4 do 7 – wyłącznie pod stałą opieka i nadzorem osób pełnoletnich. 

3. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających 

środków, 

b) z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry, 

c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia, 

d) których zachowanie może spowodować zagrożenie dla otoczenia, 

e) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

4. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia ( schorzenia serca, zaburzenia krążenia, 

równowagi lub temu podobne) korzystają z pływalni ze szczególną ostrożnością – po 

konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność. 

5. Korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się 

poleceniom i nakazom dyżurnych ratowników. 

6. Za bezpieczeństwo osób przebywających na hali pływalni podczas kąpieli 

odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy, a grup zorganizowanych  dodatkowo 

prowadzący zajęcia. 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE I WARUNKI BEZPIECZENSTWA 

 

       1.  Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze: 

a) dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy, 

b) dla  mężczyzn- spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni 

       i mankietów), 

c) dla wszystkich użytkowników czepki całkowicie zasłaniające włosy. 

2. Nakrycia wierzchnie oraz zmieniane obuwie należy pozostawić w szatni głównej. 

Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni obowiązuje zmiana obuwia 

zewnętrznego na obuwie specjalne ( np. klapki, drewniaki) przeznaczone tylko do 

zajęć na pływalni lub jednorazowe ochraniacze na obuwie.  

3. Korzystający z basenu upoważnieni są do korzystania z szatni na 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona. 

 

 

 



4. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są wchodzić na halę basenową boso lub w 

obuwiu specjalnym,  przeznaczonym tylko do zajęć na pływalni. 

5. Każdą  osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod 

natryskiem z użyciem mydła oraz przejście boso przez brodzik do dezynfekcji stóp. 

6. Zajęcia na pływalni odbywają się indywidualnie i grupowo według ustalonego 

rozkładu zajęć.  

7. Pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni  oraz  zajęcia na pływalni w 

grupach zorganizowanych,  mogą odbywać się tylko w obecności pełniącego dyżur 

ratownika. Zajęcia nauki pływania i grup zorganizowanych dodatkowo w obecności 

prowadzącego zajęcia. 

8.  Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć 

       i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na 

       pływalnię. 

9. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym, 

boso lub w obuwiu specjalnym (klapki, drewniaki) przeznaczonym tylko do zajęć na 

pływalni. 

10. Zajęcia na pływalni dla grup zorganizowanych odbywają się według ustalonego 

harmonogramu. Grupa zorganizowana nie może przekroczyć 15 osób na jednego 

prowadzącego zajęcia. Ogólna liczba osób przebywających jednocześnie na hali 

basenowej nie powinna przekroczyć  45 osób.  

11. Na halę  basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Spóźnieni nie 

będą wpuszczani na zajęcia. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 

liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach oraz zgłosić przybycie grupy ratownikowi. 

12. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i 

bezwzględnego podporządkowania się decyzjom ratownika i prowadzącego zajęcia. 

13. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz groźne sytuacje należy niezwłocznie zgłaszać 

dyżurnemu ratownikowi. 

14. Sygnałem nakazującym natychmiastowe wyjście z basenu jest czterokrotny długi 

dzwonek lub czterokrotny długi dźwięk gwizdka ratownika. 

15. Korzystającym z pływalni nie wolno  powodować sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: 

a) biegać  po obrzeżach basenu, w rozbieralni i pod prysznicem, 

b) skakać do wody z brzegów basenu, a ze słupków startowych – bez zgody  

      i nadzoru   ratownika, 

c) popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę  innych użytkowników  

      basenu, 

             d)  pływać  w poprzek torów pływackich, siadać na linach torowych, 

             e)  palić papierosów, pić napoi alkoholowych na całym obiekcie oraz jeść i żuć  

      gumę na terenie   hali  basenu, rozbieralni,       

f) używać sprzętu o ostrych krawędziach i z elementami szklanymi, 

g) wykonywać zdjęć, nagrywać filmów na terenie obiektu bez zgody kierownika, 

 

16. Na sygnał kończący zajęcia ćwiczący i osoby indywidualne korzystające z basenu, 

powinni  natychmiast opuścić halę basenu. 

17. Korzystający ze sprzętu sportowego i ratowniczego po zakończeniu zajęć odkładają 

go na w wyznaczonych miejscach. 

 

 

 

 



 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

      1.   Ratownik  pełniący dyżur na pływalni sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

            niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni 

            obowiązane są    podporządkować się ich nakazom. 

      2.   Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą  

            usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

            postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia. 

3. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą  odpowiedzialność 

       materialną  za wyrządzone szkody. 

4. Szafki i wieszaki w szatni są to  miejsca udostępnione w celu pozostawienia tam przez 

       pewien czas rzeczy nie oznakowanych co do tożsamości, bez elementu chronienia ich 

       przez UAM przed kradzieżą lub uszkodzeniem. Pozostawienie przez osoby  

       korzystające z pływalni, należących do nich przedmiotów w  szafkach nie prowadzi do 

       zawarcia umowy przechowania lub jakiejkolwiek innej umowy skutkującej 

       powstaniem odpowiedzialności UAM za złożone przedmioty, a więc odbywa się 

       wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

5. Zagubienie  lub znalezienie przedmiotów należy bezzwłocznie  zgłosić obsłudze 

       pływalni. 

6. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków 

       znajduje się u kierownika pływalni. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2010 roku. 

 

 

 


