1. Pływalnia kryta Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy
ul. Potockiej 1 w Warszawie jest czynna
i dostępna dla klientów od niedzieli do czwartku w godzinach 6:00 – 23:00, w piątki i
soboty 6:00 – 1:00 z wyjątkiem:
- dni organizacji imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych,
- dni świątecznych,
- dni wystąpienia ewentualnych awarii oraz przerw konserwacyjno-remontowych.
Decyzję o zmianie godzin pracy pływalni podejmuje Dyrektor OSiR.
2. Na pływalni zainstalowany jest monitoring wizyjny wraz z zapisem. Nagrania z kamer
mogą być podstawą odpowiedzialności użytkowników pływalni, którzy nie stosują się do
regulaminu. OSiR zapewnia, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr
osobistych i godności użytkowników pływalni.
3. Na pływalni odbywają się zajęcia zorganizowane i niezorganizowane zgodnie z
regulaminem i ramowym rozkładem zajęć, a także imprezy rekreacyjne i zawody
sportowe.
4. W godzinach zawodów, imprez, zajęć szkolnych, treningowych i innych zajęć
zorganizowanych, dostęp do pływalni i jej urządzeń dla klientów uczestniczących w
zajęciach niezorganizowanych jest ograniczony.
5. Do wstępu na pływalnię uprawniają bilety jednorazowe lub karty wstępu.
6. Każdy użytkownik pływalni, uczestnik zajęć, powinien zapoznać się z regulaminem
pływalni, regulaminem zjeżdżalni oraz ramowym rozkładem zajęć i przestrzegać ich
postanowień.
7. Na pływalni mogą przebywać wyłącznie:
- osoby zarejestrowane przez pracowników kasy w systemie ESOK,
- uczestnicy zajęć zorganizowanych,
- osoby sprawujące opiekę nad grupami oraz prowadzące zajęcia zorganizowane,
- uczestnicy imprez i zawodów sportowych, osoby niezbędne do ich obsługi,
zaproszeni goście,
- ratownicy pełniący dyżur i pracownicy obsługi OSiR.
8. Osoby prowadzące zajęcia i opiekunów grup zorganizowanych, obowiązuje ubiór i
obuwie sportowe.
9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w przebieralniach i na hali pływalni wyłącznie pod
opieką osób pełnoletnich.

10. Nieodpłatnie z pływalni mogą korzystać:
- dzieci do lat 4,
- opiekunowie osób, których niepełnosprawność w widoczny sposób wymaga
opieki, a także opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
11. Grupy zorganizowane uprawnione są do korzystania z pływalni w ramach umów
zawartych z dyrektorem Ośrodka.
12. Użytkownicy pływalni korzystają z osobnych przebieralni przeznaczonych dla
mężczyzn lub kobiet, a dzieci do lat 7, bez względu na płeć z dowolnej przebieralni pod
opieką rodzica lub opiekuna.
13. Odzież wierzchnią i zmienione obuwie należy pozostawić w szatni odzieży wierzchniej
w holu głównym, a rzeczy wartościowe w szafkach depozytowych, znajdujących się w
korytarzu prowadzącym do przebieralni przy kasach.
14. W przebieralniach oraz prowadzącym do nich korytarzu można przebywać bezpłatnie
20 minut. Czas ten nie jest wliczony w cenę pobytu na pływalni.
15. W przebieralniach i pomieszczeniach sanitarnych należy utrzymywać porządek.
Odzież i przedmioty osobiste przechowywać w szafkach, które należy zamknąć
skutecznie, w sposób uniemożliwiający otwarcie niepowołanej osobie. Pasek z kluczem
elektronicznym należy mieć zawsze przy sobie.
16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe
pozostawione w szafkach oraz za wszystkie przedmioty pozostawione poza szafkami lub
w szafkach niezamkniętych skutecznie.
17. Ratownicy pełniący dyżur są odpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich osób
korzystających z pływalni i sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Osoby
przebywające na pływalni zobowiązane są stosować się do ich poleceń.
18. Basen sportowy o długości 25 metrów i szerokości 16 metrów jest w całości strefą
przeznaczoną dla osób umiejących pływać. Osoby nie umiejące pływać nie mogą z niego
korzystać, z wyjątkiem uczestników zorganizowanych zajęć nauczania pływania.
19. Użytkowników pływalni obowiązuje noszenie kompletnego dopasowanego do ciała
stroju przeznaczonego do pływania. Uczestnicząc w zajęciach w wodzie należy korzystać
wyłącznie z przyborów przeznaczonych do tego typu zajęć.
20. Każdą osobę przed wejściem do wody obowiązuje dokładne umycie się pod
natryskiem.

21. Grupa zorganizowana może przebywać na hali pływalni wyłącznie pod opieką
opiekuna. Opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed wejściem do
wody i po wyjściu z wody.
22. Zajęcia nauczania i doskonalenia pływania mogą być prowadzone wyłącznie na
podstawie stosownej umowy zawartej z Ośrodkiem. Osoby prowadzące wyżej wymienione
zajęcia muszą posiadać wymagane uprawnienia i polisę ubezpieczeniową.
23. Uczestnicy zajęć zorganizowanych wchodzą i wychodzą z wody o określonym czasie,
na sygnał osoby prowadzącej zajęcia lub ratownika pełniącego dyżur na pływalni.
24. Na każde 15 osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych musi przypadać 1
osoba uprawniona do prowadzenia zajęć.
25. Użytkowników pływalni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów oraz
innych artykułów spożywczych z wyjątkiem uczestników zajęć i zawodów sportowych
uzupełniających niedobór płynów powstały na skutek wysiłku.
26. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych niedozwolonych
substancji, nie będą wpuszczane na pływalnię.
27. Osoby z objawami schorzeń stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników nie
powinni korzystać z zajęć na pływalni.
28. Nikomu nie wolno w żaden sposób stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
innych uczestników zajęć, zachowywać się obscenicznie, wulgarnie lub obraźliwie w
stosunku do innych uczestników zajęć i personelu pływalni, a także zakłócać przebiegu
zajęć zorganizowanych i zawodów sportowych.
29. Nikomu nie wolno:
- biegać po obrzeżach basenów,
- skakać ze słupków startowych bez zgody ratownika (z wyłączeniem treningu
pływackiego),
- skakać do wody z miejsc do tego nie przeznaczonych,
- prowadzić działalności zarobkowej, w tym indywidualnych zajęć nauczania i
doskonalenia pływania, bez odpowiedniej umowy lub zgody kierownictwa OSiR Żoliborz,
- przebywać na pływalni w stroju nie przeznaczonym do pływania.
30. Do strefy mokrej tj. szatni, natrysków, pływalni, obowiązuje zakaz wstępu:
- zwierzętom, w tym zwierzętom asystującym osobom niepełnosprawnym.
- osobom wchodzącym w nie zmienionym obuwiu.

31. Klienci indywidualni i grupy korzystające z pomocniczego sprzętu pływackiego i
sprzętu do rekreacji w wodzie zobowiązani są po zakończonych zajęciach do złożenia go
w miejscu do tego przeznaczonym.
32. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną
za szkody, które wyrządziły. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie
odpowiadają ich opiekunowie.
33. Ośrodek ma prawo pobrać opłatę za każdy zgubiony pasek z kluczem elektronicznym
od szafki oraz zagubioną zawieszkę z numerem z szatni odzieży wierzchniej.
34. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu ( w szczególności pkt.
26, 27, 28, 29) będą usuwane z pływalni.
35. Osoby upoważnione przez dyrektora OSiR nadzorują wszystkie zajęcia, a w
przypadku stwierdzenia uchybień, mogą zakazać dalszego korzystania z pływalni.
36. Zdarzenia: naruszające regulamin, zagrażające zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu
uczestników zajęć, powinny być zgłoszone ratownikowi i odnotowane w książce dyżurów.
37. Po usłyszeniu sygnałów alarmowych (seria krótkich gwizdków) wszyscy uczestnicy
zajęć zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia pływalni, a zwłaszcza niecek
wypełnionych wodą oraz miejsca, w którym prowadzona jest akcja ratownicza.

