
REGULAMIN  KORZYSTANIA Z BASENU SPORTOWEGO 
W WODNYM CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWYM 

„AQUASFERA” 
 
 

1. Maksymalna głębokość basenu wynosi 2,10 m (poza okresami kiedy platforma wypłacająca 
jest podniesiona) 

2. Basen pływacki 50 m jest przeznaczony wyłącznie dla osób umiejących pływać (potrafiących 
przepłynąć samodzielnie przynajmniej jedną długość basenu bez sprzętu pomocniczego), z 
wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach ruchowych zorganizowanych pod nadzorem 
instruktorów i ratowników WCRS oraz osób korzystających z części wypłyconej.  

3. Wstęp na basen bez podniesionej platformy wypłycającej jest dozwolony dla osób powyżej 5 
roku życia, przy czym dzieci pomiędzy 5 a 12 rokiem życia mogą przebywać na basenie 
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub instruktora prowadzącego zajęcia.  

4. Dopuszcza się korzystanie z basenu przez dzieci do 3 roku życia po przystosowaniu go przez 
obsługę (wypłycenie) 

5. Dzieci do 3 roku życia muszą korzystać z pieluch jednorazowych przeznaczonych do kąpieli; 
inne osoby korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch 
przeznaczonych do kąpieli.  

6. Zabrania się wprowadzania na teren hali z basenami wózków dziecięcych.  
7. Wejścia na basen sportowy odbywają się zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i we 

wcześniej ustalonych godzinach.  
8. Zajęcia na basenie sportowym odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.  
9. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą 

zajęcia. Do obowiązków organizatora zajęć grupowych, w tym dla dzieci i młodzieży należy 
zapoznanie uczestników  grupy z regulaminami korzystania z WCRS, w tym części 
rekreacyjnej i urządzeń rekreacyjno-sportowych i uzgadnianie warunków 
 i sposobu korzystania z basenu i urządzeń WCRS. 

10. Zajęcia na terenie WCRS mogą odbywać się wyłącznie w obecności i pod nadzorem 
instruktorów zatrudnionych lub upoważnionych przez OSiR Olsztyn oraz ratowników 
wodnych zatrudnionych w WCRS. 

11. Zakazane jest podejmowanie czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju 
i porządku. Należą do nich w szczególności:  

 wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań 
szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, etc.), noży 
i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych, w 
przebieralni lub szafkach depozytowych, 

 skoki do basenu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych oraz po uprzednim zezwoleniu 
wydanym przez ratownika wodnego, 

 zwisanie z drabinek, drążków i lin, 
 bieganie,  
 przebywanie pod wylotami zjeżdżalni wodnych,  
 wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu,  
 używanie sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony, 
 używanie tłukących się szklanych pojemników,  



 spożywanie przyniesionych spoza obiektu potraw i napojów,  
 zabawy ruchowe i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi, bądź 

wyznaczonymi przez sprawujących nadzór pracowników WCRS 
 wnoszenie instrumentów muzycznych, urządzeń odtwarzających dźwięk, odbiorników 

telewizyjnych, lornetek, wrzucanie przedmiotów do wody oraz zanieczyszczanie wody 
 w jakikolwiek inny sposób.  

12. Zakazane jest używanie strojów lub przedmiotów niedostosowanych do użytku na 
pływalniach, w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje 
chemiczne z wodą.  

13. Z basenów może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne 
(zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), 
choroby skóry, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także 
osób będących pod wpływem leków, narkotyków i środków odurzających. W przypadkach 
budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego 
upoważniony pracownik WCRS zadecyduje o wpuszczeniu na teren obiektu.  

14. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu 
krążenia mogą przebywać na terenie basenów jedynie pod nadzorem opiekuna, który 
zobowiązany jest zgłosić obsłudze obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego 
nadzorem.  

15. możliwości wykorzystania piłek, materacy dmuchanych, wszelkiego rodzaju pomocy do 
pływania, płetw, rurek, gogli, etc. we wszystkich basenach, decydują ratownicy wodni, biorąc 
pod uwagę liczbę korzystających.  

16. W przypadku zarezerwowania całego toru, osoby indywidualne nie mogą z niego korzystać.  
17. Rezerwacja toru może nastąpić poprzez uprzednie zawarcie odpowiedniej umowy. 
18. Maksymalna liczba osób pływających na jednym torze wynosi 10. Zakupienie w kasie 10 

indywidualnych biletów nie upoważnia do rezerwacji całego toru. Postanowienie to nie 
dotyczy zajęć zorganizowanych, prowadzonych przez pracowników WCRS.  

19. Na basenie sportowym obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Tory zewnętrzne 
przeznaczone są dla osób pływających wolniej, tory środkowe dla osób pływających szybko.  

 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu Ogólnego WCRS oraz Regulaminu Korzystania Części Rekreacyjnej. 

 


