
 

Regulamin Basenu  

1. Przyjmuje się, że osoba korzystająca z basenu zapoznała się i akceptuje 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Wymiary basenu: dł. 11m, szer. 4,5m, gł. 1,1m 

3. Odzież wierzchnią i obuwie należy zostawić w szatni zewnętrznej i do szatni wolno 

wejść jedynie w czystym obuwiu zmiennym lub klapkach basenowych.  

4. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego 

umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp specjalnym do tego przystosowanym 

urządzeniem. 

5. Na basenie obowiązuje przylegający do ciała strój kąpielowy przystosowany  

do wody basenowej. 

6. Dzieciom do lat 3 niezbędne jest stosowanie w celach ochronnych specjalnej 

pieluszki do pływania. 

7. Czepki do pływania są obowiązkowe dla dorosłych i dzieci powyżej lat 3  

z wyłączeniem osób z krótkimi włosami. 

8. Na basen nie będą wpuszczone osoby:  

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków, 

• z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry. 

9. Korzystającym z basenu zabrania się powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

własnemu i osób tam przebywającym:  

• bieganie wokół niecki basenu, w szatni i pod natryskami,  

• skakania do wody z brzegów basenu,  

• spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,  

• palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, jedzenia w niecce 

basenowej i pomieszczeniach przebieralni i natrysków,  



•  niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego,  

• żucia gumy,  

• wszczynania fałszywych alarmów,  

• posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej 

biżuterii) - Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne 

ryzyko. 

10. Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz 

bezwzględnego podporządkowania się decyzjom pracowników Basenu Elemelek. 

11. W razie wypadku lub jakichkolwiek szkód, w tym także szkód wyrządzonych innym 

osobom, spowodowanych nieprzestrzeganiem Regulaminu, odpowiedzialność 

ponosi użytkownik basenu, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie.   

12. Do dyspozycji osób korzystających z basenu jest szafka zamykana na klucz.  

Za zgubiony kluczyk pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.   

13. Za rzeczy zaginione lub skradzione właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.  

14. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie 

przestrzeganiem regulaminu pływalni. 

15. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami 

wymiany wody w basenie. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność  

w ww. przypadkach ponoszą opiekunowie osoby niepełnoletniej.  

16. Filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie obiektu jest możliwe po uprzednim 

uzyskaniu zgody obsługi. Zdjęcia wykonywane przez Basen Elemelek podczas imprez 

okolicznościowych mogą być wykorzystywane do celów marketingowych po otrzymaniu 

zgody uczestników. 

17. W sprawach spornych nieokreślonych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

zapisy prawne kodeksu cywilnego. 

 


