REGULAMIN OGÓLNY DLA KLIENTÓW PŁYWALNI MIEJSKIEJ ATLANTIS
1. Pływalnia Miejska ATLANTIS jest Zakładem Budżetowym w Poznaniu, os. St. Batorego 101.
2. Pływalnia czynna jest w dni powszednie od 6:00 do 22:30, w soboty, niedziele i święta od 7:00
do 22:00.
3. Zajęcia na Pływalni odbywają się wyłącznie w obecności ratowników, którzy odpowiadają za
bezpieczeństwo.
4. Klienci Pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawiania tam okryć wierzchnich
oraz obuwia.
5. Klienci Pływalni zobowiązani są do korzystania ze specjalnie zabudowanych kabin w
przebieralniach.
6. Osoby udające się na basen powinny posiadać czyste obuwie plażowe z tworzywa.
7. Osoby udające się na salę ćwiczeń kondycyjnych powinny posiadać obuwie sportowe.
8. Obuwie plażowe należy pozostawić w przebieralni i na boso udać się pod prysznice, a
następnie na halę basenową.
9. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z
użyciem środków myjących.
10. Przed wyjściem na halę basenu należy obowiązkowo obmyć stopy środkiem dezynfekującym,
przechodząc przez zbiornik znajdującym się przy wejściu na halę basenową.
11. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy (dla mężczyzn krótkie kąpielówki bez kieszeni).
12. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.
13. Z Pływalni nie wolno korzystać osobom:
 chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel itp.),
 uczulonym na środki odkażające,
 z chorobami skóry (grzybica, brodawczak egzema, liszaje itp.) i niezagojonymi ranami.
 z chorobami układu wydalania,
 dzieciom do lat 10 bez opieki osób pełnoletnich,
 nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających.
Kierownictwu Pływalni i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób
przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi traktowana będzie, jako
przyznanie, że osoba ta znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego
środka, co skutkować będzie wydaleniem z Pływalni.
14. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z Pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
15. Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni i w szafkach Pływalnia nie ponosi
odpowiedzialności.
16. Na terenie Pływalni kategorycznie zabrania się:
 zakładania i zdejmowania odzieży kąpielowej w innych miejscach niż specjalnie kabiny w
przebieralniach.
 biegania po hali basenu,

 używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach,
 posiadania w wodzie ostrych elementów (zegarki, biżuteria itp.),
 skoków do wody bez nadzoru ratownika,
 jedzenia oraz żucia gumy na hali basenowej, w szatniach i na widowni,
 palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,
 wnoszenia i picia alkoholu,
 załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
 pozostawiania małych dzieci bez opieki.
 wnoszenia toreb, plecaków i odzieży innej niż stroje pływackie ( akcesoria pływackie ).
17. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z
wody.
18. Po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek readaptacyjny.
19. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.
20. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
21. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska wejściowego z kluczykiem do szafki w szatni,
pobiera się opłatę 60 zł.
22. Klienci nauczający pływania zobowiązani są do wykupienia specjalnego biletu instruktorskiego
Koszt biletu instruktorskiego - zgodnie z cennikiem pływalni.
23. Zabrania się prowadzenia grupowej nauki pływania bez zgody Dyrektora pływalni.
24. Wszyscy znajdujący się na terenie Pływalni muszą podporządkować się nakazom ratowników
pełniących dyżur.
25. Naruszający porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwani z obiektu.

