
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI  

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS W LUBLINIE PRZY  

UL. LANGIEWICZA 22 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Pływalnia Centrum Kultury Fizycznej UMCS (zwana dalej „pływalnią CKF”) jest 

przeznaczona do zajęć dydaktycznych, rekreacyjno – sportowych i rehabilitacyjnych. 

2. Pływalnia CKF jest administrowana przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS 

(„Administrator”). 

3. Pływalnia jest monitorowana całodobowo. 

4. Pływalnia CKF jest powszechnie dostępna. Zajęcia odbywają się według wcześniej 

ustalonego harmonogramu wejść dostępnego w Recepcji CKF, na stronie internetowej 

CKF UMCS oraz na tablicach informacyjnych. 

5. Pływalnia CKF czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:10 – 21:30  

oraz w soboty i niedziele w godzinach 8:00 – 21.30. Godziny otwarcia pływalni CKF 

mogą ulec zmianie. 

6. W skład pływalni CKF wchodzą: niecka pływalni, trybuny pływalni, magazyn sprzętu 

pływackiego, pokój ratowników, pomieszczenie z szafkami na buty, szatnia damska  

i męska z natryskami oraz sanitariatami. 

7. W wodzie może przebywać jednocześnie maksymalnie 45 osób, w tym na jednym 

torze do 8 osób. 

8. Z pływalni CKF mogą korzystać: 

a) grupy studenckie w ramach zajęć dydaktycznych i sportowych pod opieką 

nauczyciela/trenera/instruktora, 

b) grupy zorganizowane pod opieką osób uprawnionych, 

c) osoby powyżej 13. roku życia, posiadające podstawowe umiejętności pływackie 

(samodzielnie), 



d) osoby  poniżej 13. roku życia, wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą 

za nie odpowiedzialność. 

9. Osoby korzystające z pływalni CKF zobowiązane są do: 

a) pobrania klucza do szafki w Recepcji CKF, 

b) pobrania klucza najwcześniej 15 minut przed planowanym wejściem na pływalnię  

CKF według harmonogramu wejść, 

c) zmiany obuwia na basenowe, antypoślizgowe przed wejściem do szatni  

i pozostawienie obuwia w ponumerowanych szafkach na buty,  

d) pozostawienia odzieży i środków higieny osobistej w szatni w szafkach 

oznakowanych numerkami, 

e) przed wejściem do wody Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie skorzystać  

z prysznica przy użyciu środka myjącego oraz przejść przez brodzik dezynfekcyjny, 

f) po wejściu na pływalnię Użytkownik wiesza klucz na tablicy znajdującej się  

na ścianie. 

10. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania czasu korzystania  

z pływalni CKF według harmonogramu wejść. 

11. Po zakończeniu zajęć należy zwrócić klucz do Recepcji CKF w czasie do 20 minut. Po 

przekroczeniu tego czasu zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 5,00zł 

(słownie: pięć złotych). Za każde kolejne rozpoczęte 20 minut przekroczenia czasu 

opłata wynosi 10,00zł (słownie: dziesięć złotych). W przypadku odmowy uiszczenia 

należności pracownicy pływalni CKF mogą wezwać służby interwencyjne. 

12. Obowiązującymi strojami na pływalni CKF są (według wzorów umieszczonych na 

piktogramach): 

a) mężczyźni – przylegające kąpielówki, czepek oraz klapki basenowe, 

b) kobiety – jedno- lub dwuczęściowy strój kąpielowy, czepek oraz klapki basenowe. 

13. Zabrania się korzystania z pływalni CKF osobom: 

a) pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających 

środków, 

b) z przeciwskazaniami lekarskimi, tj. choroby górnych dróg oddechowych, uczulenie na 

środki odkażające, choroby układu wydalniczego, choroby serca, choroby zakaźne, 

zaburzenia równowagi, świeże ślady po skaleczeniach i ranach, ataki padaczki i inne, 

c) których stan higieny osobistej odbiega od ogólnie przyjętych standardów. 

14. Zabrania się prowadzenia zajęć nauk i doskonalenia pływania bez pisemnej zgody 

Administratora. 



15. Zabrania się wchodzenia mężczyznom do szatni damskiej i kobietom do szatni 

męskiej. Dopuszcza się wyjątek: w przypadku opieki nad dzieckiem do 6. roku życia – 

decyduje płeć rodzica/opiekuna. 

16. Odpowiedzialność Użytkowników pływalni CKF: 

a)  osoby korzystające z pływalni CKF są odpowiedzialne za przedmioty wartościowe  

i rzeczy osobiste pozostawione w szatniach i na terenie pływalni; Administrator 

Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy, 

b) osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni CKF ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody, 

c) za zgubienie klucza do szafki Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną  

w wysokości 50,00 zł. 

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu pływalni CKF oraz nie będą mogły z niej korzystać niezależnie od 

ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego. 

18. Administrator lub osoba przez niego wskazana upoważniona jest do kontroli 

zachowań osób korzystających z pływalni CKF. W razie stwierdzenia niszczenia 

mienia lub zachowań zagrażających zdrowiu uczestników lub publiczności ma prawo 

natychmiast przerwać zajęcia lub zawody oraz nakazać opuszczenie pływalni CKF. 

19. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z pływalni 

CKF odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające. 

20. Administrator pływalni CKF sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni CKF mają obowiązek 

podporządkowania się jego decyzjom. 

II. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW 

1. Użytkownicy zobowiązani są do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji 

stóp poprzez przejście przez brodzik dezynfekcyjny. 

2. Grupa zorganizowana wchodzi na pływalnię CKF w obecności opiekuna (-ów). 

3. Grupa zorganizowana nauki lub doskonalenia pływania nie może liczyć więcej niż 15 

osób na jedną osobę prowadzącą, która posiada odpowiednie uprawnienia. 

4. Zajęcia grup zorganizowanych odbywają się tylko w obecności osób prowadzących 

zajęcia. 

5. Osoby korzystające z pływalni CKF są zobowiązane do: 

a) punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć, 

b) przestrzegania zasad bhp, ppoż i porządkowych, 



c) utrzymania czystości i porządku,  

d) wykonywania poleceń osób sprawujących nadzór nad pływalnią CKF, 

e) zgłaszania wszelkich awarii i uszkodzeń, 

f) odkładania używanego sprzętu sportowego na właściwe miejsce po zakończonych 

zajęciach. 

6. Na pływalni CKF zabrania się: 

a) sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz 

używania źródeł ognia, stosowania środków odurzających, 

b) wnoszenia i używania opakowań oraz innych przedmiotów ze szkła i metalu, 

c) wnoszenia broni i przedmiotów niebezpiecznych, 

d) wprowadzania zwierząt, 

e) wykonywania skoków do wody na głowę w płytkiej części pływalni, 

f) wykonywania skoków do wody w głębszej części pływalni bez zgody ratownika, 

nauczyciela wychowania fizycznego, trenera bądź instruktora; dopuszcza się 

wykonywanie skoków do wody na nogi w płytkiej części pływalni za zgodą wyżej 

wymienionych osób, 

g) używania sprzętu znajdującego się na pływalni do celów niezgodnych  

z ich przeznaczeniem, 

h) wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym, 

i) wnoszenia i używania sprzętu sportowego nie będącego na wyposażeniu pływalni bez 

zgody Administratora, 

j) wrzucania do wody przedmiotów powodujących jej zanieczyszczenie, 

k) zaśmiecania terenu pływalni CKF, 

l) niszczenia wyposażenia pływalni CKF, 

m) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie, 

n) biegania,  

o) używania środków chemicznych. 

7. W czasie imprez sportowych oraz kulturalnych Organizator jest zobowiązany  

do przestrzegania przepisów regulaminu. 

8. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą przebywać  

na pływalni CKF z opiekunem, który jest zwolniony z opłat. 

 

 

 



III. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie 

internetowej Centrum Kultury Fizycznej UMCS oraz umieszczenie na tablicy 

informacyjnej pływalni CKF.  

2. Przebywanie na terenie pływalni CKF jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

4. Skargi i wnioski należy kierować do Administratora. 

 

Lublin, dn. 30.10.2015   Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej 

       Dr Tomasz Bielecki 

 


