UCHWAŁA NR LIX/893/14
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Krytej Pływalni Akwarium w Opolu
przy ul. Ozimskiej 48b
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.
poz. 379) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z obiektu Krytej Pływalni Akwarium w Opolu
przy ul. Ozimskiej 48 b wraz z urządzeniami użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Opolu.
2. Regulamin Krytej Pływalni Akwarium w Opolu stanowi załącznik do uchwały wraz
z instrukcjami urządzeń, które mieszczą się w obiekcie, tj.: instrukcją użytkowania zjeżdżalni
wodnej, instrukcją wanny do hydromasażu, instrukcją wyciągu dla niepełnosprawnych oraz
instrukcją sauny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Ciasnocha
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Załącznik
do uchwały nr LIX/893/14
Rady Miasta Opola
z dnia 29 maja 2014 r.
Regulamin Krytej Pływalni Akwarium w Opolu.
1. Kryta Pływalnia Akwarium w Opolu, w postanowieniach niniejszego regulaminu zwana
dalej pływalnią, jest obiektem sportowo-rekreacyjnym Miasta Opola zarządzanym przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.
2. Pływalnia świadczy usługi w zakresie udostępniania niecek basenowych oraz urządzeń
towarzyszących dla celów rekreacyjnych, sportowych, dydaktycznych, rehabilitacyjnych,
komercyjnych i innych.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej na pływalni wymaga zgody Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Opolu.
4. Korzystający z usług pływalni, zwani dalej klientami, zobowiązani są do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania. Wykupienie usługi jest jednoznaczne ze
zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
5. Klienci obowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych oraz zasad bezpiecznego zachowania się.
6. Klienci małoletni, do lat 13, mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
7. Użytkowanie pływalni dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób:
- znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających,
- z chorobowymi zmianami skóry, nie zabliźnionymi ranami, w tym opatrzonymi.
8. Pływalnia jest czynna w godzinach od 6.00 do 22.00, a za zgodą Dyrektora MOSiR
w innych godzinach. Klienci zobowiązani są do opuszczenia niecek basenowych do godziny
21.50, natomiast obiektu pływalni do godziny 22.00. Przebywanie na terenie pływalni poza
godzinami otwarcia jest zabronione.
9. Klient po wykupieniu usługi, tzn. zakupieniu odpowiedniego biletu lub okazaniu innego
dokumentu uprawniającego do wejścia, otrzymuje klucz do szafki w szatni, który należy zdać
przy wyjściu z szatni. Czas dysponowania tym kluczem jest czasem korzystania z pływalni.
10. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na obiekcie decyduje kierownik
obiektu w porozumieniu z Dyrekcją MOSiR.
11. Upoważnieni pracownicy MOSiR mają prawo do kontroli posiadania przez klientów
kluczy do szafek. Osoby nieposiadające klucza są zobowiązane do natychmiastowego
opuszczenia niecki basenowej, urządzeń towarzyszących oraz pomieszczeń sanitarnych
i szatni przy nieckach.
12. Dzieci do lat 7, bez względu na płeć, mogą przebywać zarówno w szatni damskiej jak
i męskiej.
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13. Opiekun osoby niepełnosprawnej, która wykupiła usługę, otrzymuje klucz do szafki
w szatni nieodpłatnie.
14. Na teren szatni klient może wejść tylko w klapkach basenowych lub boso.
15. W szatniach odzież oraz obuwie należy przechowywać w szafkach ubraniowych. Zaleca
się odzież wierzchnią oraz obuwie pozostawiać w szatni ogólnej.
16. Pływalnia nie świadczy usługi depozytu.
17. Rzeczy pozostawione na terenie pływalni są przechowywane przez 48 godzin, a następnie
traktowane jako odpad i usuwane.
18. Znalezione na terenie pływalni rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą
przechowywane. Pływalnia zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia
w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.
19. Pracownicy pływalni zarówno kobiety jak i mężczyźni mają prawo do przebywania
w celach służbowych w szatniach damskich i męskich.
20. Klient udając się na teren niecki basenowej ma obowiązek zmyć ciało pod prysznicem,
przejść przez brodzik wypełniony substancja dezynfekującą.
Instruktorzy pływania, aerobiku itp., którzy nie wchodzą do wody, nie mają obowiązku
zmywania ciała pod prysznicem. Mogą przebywać na plaży basenowej w szortach
i koszulkach, w klapkach lub boso oraz w innym obuwiu za zgodą zarządzającego obiektem.
21. Na obszarze niecki basenowej obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego
przylegającego do ciała, nie posiadającego elementów zagrażających bezpieczeństwu
użytkowników.
22. Osoby przebywające w wodzie obowiązuje czepek zakrywający w całości włosy na
głowie. Osoby mające bardzo krótkie włosy nie obowiązuje noszenie czepka.
23. Dzieci używające pieluch mogą przebywać w niecce tylko w szczelnych
pieluchomajtkach.
24. Tor niecki basenowej zarezerwowany (wykupiony na wyłączność) oznacza się tablicą
informacyjną o wymiarach maksymalnych: 70,00 x 50,00 cm z napisem: „Tor
zarezerwowany”. Tablica może zawierać logo i oficjalną nazwę korzystającego.
25. Grupy zorganizowane odbywają swoje zajęcia na pływalni w oparciu o Regulamin
korzystania z Krytej Pływalni Akwarium przez grupy zorganizowane, który jest integralną
częścią niniejszego regulaminu.
26. Zasady korzystania z wanny do hydromasażu, zjeżdżalni wodnej, wyciągu dla
niepełnosprawnych i sauny określają instrukcje stanowiące załącznik do niniejszego
Regulaminu.
27. Korzystanie z niecek basenu i urządzeń towarzyszących może odbywać się tylko
w obecności ratownika.
28. Ratownicy sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i są upoważnieni
do jego interpretacji.
29. Ratownicy mają obowiązek wezwać osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu
do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej oraz urządzeń towarzyszących.
W przypadku niepodporządkowania się wezwaniu, ratownicy zawiadamiają Policję z prośbą
o podjęcie interwencji. Osoby opuszczające w tym trybie pływalnię nie mają prawa do zwrotu
wniesionej opłaty.
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30. Na wezwanie ratownika, bez względu na okoliczności, klienci obowiązani są
niezwłocznie opuścić niecki basenowe oraz urządzenia towarzyszące.
31. Ratownicy dysponują apteczkami wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Leki znajdujące się w apteczce mogą zostać udostępnione jedynie osobie dorosłej na wyraźne
jej żądanie. Imię i nazwisko osoby pobierającej lek winno być wpisane do Dziennika pracy
ratowników.
32. Pracę ratowników nadzoruje bezpośrednio Kierownik Zespołu Obiektów.
33. Z dużej niecki pływalni może korzystać jednorazowo 60 osób; przebywających w niecce,
na zjeżdżalni, w wannie do hydromasażu, saunie i na plaży basenowej. Z małej niecki
pływalni może korzystać jednorazowo 15 osób.
34. Temperatura wody w nieckach nie powinna być niższa niż 26 st. C.
35. Osoby korzystające z pływalni nie mogą powodować sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu osób przebywających na obiekcie, a w szczególności zabrania się:
a) skakania do wody bez asekuracji i nadzoru instruktora,
b) biegania po plaży basenowej i po schodach,
c) nurkowania bez asekuracji i nadzoru instruktora,
d) hałasowania,
e) pływania z długimi włosami wystającymi poza czepek,
f) wnoszenia i spożywania w nieckach, na plażach basenowych i w urządzeniach
towarzyszących produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia,
g) wprowadzania na teren pływalni zwierząt.
36. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, przyjmowania środków
odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych.
37. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone MOSiR – owi i osobom
trzecim.
Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za
osoby korzystające z basenu w zorganizowanej grupie, organizator zajęć.
38. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych
osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do
celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.).
39. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem Regulaminu.
40. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego regulaminu i funkcjonowania pływalni można
zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w administracji pływalni.
41. Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00
do 15.00 w Opolu przy ulicy Barlickiego 13.
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Regulamin korzystania przez grupy zorganizowane z Krytej Pływalni Akwarium.
1. Grupa zorganizowana to grupa osób przebywająca na pływalni w celu rekreacyjnym,
sportowym, dydaktycznym, rehabilitacyjnym, komercyjnym lub innym pod opieką
instruktora w celu realizacji zaplanowanych zajęć.
2. Grupa pod opieką jednego instruktora nie może liczyć więcej niż 15 osób. W przypadku
prowadzenia zajęć przez więcej niż jednego instruktora, organizator zajęć winien wyznaczyć
koordynatora (starszego instruktora). O wyznaczeniu koordynatora należy poinformować
dyżurnego ratownika.
3. Zajęcia grup odbywają się zgodnie z harmonogramem określającym ich czas i miejsce.
4. Instruktor (koordynator) zobowiązany jest do:
- zapoznania uczestników zajęć z Regulaminem Krytej Pływalni Akwarium w Opolu
i czuwania nad jego przestrzeganiem,
- sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczestników zajęć w szatniach
basenowych przed i po zajęciach, pomieszczeniach sanitarnych, przejściach, na plaży
basenowej, w niecce i w innych udostępnionych im pomieszczeniach i urządzeniach,
- przeprowadzenia grupy z szatni na plażę basenową, policzenia uczestników,
poinformowanie ratownika o przybyciu grupy i jej wielkości,
- prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą
praktyką,
- pobrania i zdania, przy udziale ratownika, z magazynku przy niecce dostępnego sprzętu,
- poinformowania ratownika o zakończeniu zajęć i opuszczeniu niecki przez wszystkich
uczestników.
5. Instruktorzy przebierają się w szatniach basenowych. W tym celu pobierają nieodpłatnie
z kasy klucze do szafek. Przy prowadzeniu zajęć na dużej niecce w ilości 3 szt. na zajęcia
prowadzone na torach numer 1 i 6 oraz po 1 szt. na zajęcia prowadzone na torach numer 2, 3,
4, 5. Na zajęcia prowadzone na małej niecce pobierają 2 szt. kluczy. Instruktorzy mają prawo
pobrać klucze do szafek na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i zdać je w 15 minut po
zakończeniu zajęć. Przekroczenie czasu spowoduje obciążenie organizatora zajęć jak za
korzystanie z pływalni za cenę biletu normalnego.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Krytej Pływalni
Akwarium w Opolu
Instrukcja użytkowania zjeżdżalni wodnej.
1. Na zjeżdżalni obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni Akwarium w Opolu.
2. Zjeżdżalnia jest obiektem dostępnym dla wszystkich użytkowników dużej niecki Krytej
Pływalni Akwarium.
Małoletni do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Dzieci do lat 7 mogą wykonywać zjazdy wyłącznie wraz z osobą dorosłą.
3. Tablica piktogramów umieszczona obok niniejszej instrukcji jest jej integralną częścią.
Aby wykonać bezpieczny zjazd należy:
1. Zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową.
2. Sprawdzić, czy przez rynnę zjeżdżalni płynie woda.
3. Sprawdzić, czy działa sygnalizacja świetlna. Jeżeli sygnalizacja nie działa, zjazdy można
wykonywać tylko pod bezpośrednim nadzorem ratownika lub opiekuna (instruktora) grupy
zorganizowanej.
4. Z chwilą zapalenia się zielonego światła zająć właściwą pozycję startową, zgodną
z pozycjami dozwolonymi, wykonać zjazd. Zabrania się wykonywania zjazdów, mimo
zapalenia się zielonego światła, jeżeli osoba poprzednio wykonująca zjazd nie opuściła rynny
zjeżdżalni i wanny hamownej.
5. Po ukończeniu zjazdu niezwłocznie opuścić wannę hamowną.
6. Zjazdy wykonuje się pojedynczo, nie dotyczy to dzieci do lat 7, które wykonują zjazd wraz
z opiekunem.
Zabrania się:
1. Użytkowania zjeżdżalni, jeżeli występują jakiekolwiek zagrożenia, zjeżdżalnia jest
wyłączona z użytkowania lub niesprawna.
2. Wykonywania zjazdów w pozycjach innych niż opisane na tablicy piktogramowej.
3. Zatrzymywania się w trakcie zjazdu w rynnie zjeżdżalni, przemieszczania się w rynnie
”pod prąd”.
4. Wnoszenia, wrzucania do rynny zjeżdżalni ciężkich lub ostrych przedmiotów.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Krytej Pływalni
Akwarium w Opolu

Instrukcja użytkowania wanny do hydromasażu.
1. Przy korzystaniu z wanny do hydromasażu obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni
Akwarium w Opolu.
2. Wanna do hydromasażu jest obiektem dostępnym dla wszystkich użytkowników dużej
niecki Krytej Pływalni Akwarium.
Dzieci do lat 7 mogą korzystać z wanny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Ze względu na wysoką temperaturę wody, osoby leczące się, winny skonsultować
korzystanie z wanny z lekarzem.
4. Jednorazowo w wannie może przebywać 6 osób dorosłych lub 8 dzieci.
Aby bezpiecznie korzystać z wanny należy:
1. Zachować ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu z wanny.
2. Sprawdzić, czy temperatura wody w wannie jest odpowiednia dla klienta.
3. Nie wkładać rąk ani jakichkolwiek przedmiotów w otwory dysz masujących.
Zabrania się:
1. Użytkowania wanny, jeżeli występują jakiekolwiek zagrożenia, wanna jest wyłączona
z użytkowania lub niesprawna.
2. Wskakiwania do wanny.
3. Wnoszenia, wrzucania do wanny ciężkich lub ostrych przedmiotów.
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Krytej Pływalni
Akwarium w Opolu
Instrukcja użytkowania wyciągu dla niepełnosprawnych.
1. Przy korzystaniu z wyciągu dla niepełnosprawnych obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni
Akwarium w Opolu.
2. Wyciąg jest urządzeniem dostępnym dla niepełnosprawnych użytkowników wanny do
hydromasażu, uruchamianym na ich życzenie.
3. Wyciąg obsługuje tylko i wyłącznie pracownik pływalni.
Aby bezpiecznie korzystać z wyciągu należy wykonywać instrukcje i polecenia
obsługującego go pracownika.
Zabrania się samodzielnego uruchamiania wyciągu.
Uwaga!
Wanna do hydromasażu i wyciąg dla niepełnosprawnych nie są pod ciągłą, bezpośrednią
obserwacją ratownika!

Id: DCC2C887-9F1D-4B5F-8010-3E4CD895FE2D. Podpisany

Strona 8

Załącznik nr 4
do Regulaminu Krytej Pływalni
Akwarium w Opolu
Instrukcja użytkowania sauny.
1. Przy korzystaniu z sauny obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni Akwarium w Opolu.
2. Sauna jest obiektem dostępnym dla wszystkich użytkowników dużej niecki Krytej Pływalni
Akwarium.
Małoletni do lat 13 mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Ze względu na wysoką temperaturę w saunie, osoby leczące się, winny skonsultować
korzystanie z sauny z lekarzem.
4. Korzystający z kąpieli w saunie mają obowiązek używania własnego ręcznika.
5. Jednorazowo w saunie może przebywać 8 osób.
Aby bezpiecznie korzystać z sauny należy:
1. Przed wejściem do sauny, zmyć z ciała wszelkie kosmetyki oraz zanieczyszczenia,
a następnie wytrzeć ciało do sucha.
2. Zaleca się:
Przed wejściem do sauny zdjąć biżuterię, okulary itp.,
Korzystać z sauny w strojach kąpielowych przystosowanych do temperatury panującej
w saunie.
3. Sprawdzić, czy temperatura w saunie jest odpowiednia dla klienta.
4. W przypadku pogorszenia samopoczucia natychmiast opuścić saunę i zgłosić ten fakt
ratownikowi.
5. Po opuszczeniu sauny schłodzić ciało pod prysznicem, odpocząć przed dalszymi
czynnościami.
Zabrania się:
1. Użytkowania sauny, jeżeli występują jakiekolwiek zagrożenia, sauna jest wyłączona
z użytkowania lub niesprawna.
2. Wnoszenia do sauny jakichkolwiek płynów, substancji zapachowych, przedmiotów łatwo
nagrzewających się, łatwopalnych, nie odpornych na temperatury panujące w saunie.
3. Regulowania parametrów sauny, manipulowania włącznikami, oświetleniem itp.
Uwaga!
Sauna nie jest pod ciągłą, bezpośrednią obserwacją ratownika!

Id: DCC2C887-9F1D-4B5F-8010-3E4CD895FE2D. Podpisany

Strona 9

