
 

 

UCHWAŁA NR XII/66/2019 

RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z krytej pływalni oraz sauny stanowiącej własność 

Gminy Osiecznica 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulaminy korzystania z krytej pływalni oraz sauny stanowiące załączniki do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Regulamin o którym mowa w § 1 podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie 

BIP Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na w/w obiekt. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 Przewodnicząca Rady Gminy 

 J. Rybicka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 września 2019 r.

Poz. 5381



Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/66/2019  

Rady Gminy Osiecznica  

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

REGULAM 

korzystania z krytej pływalni w Osiecznicy 

1. Regulamin określa zasady korzystania z krytej pływalni położonej przy ul. Piaskowej 4 w Osiecznicy. 

2. Najemcą pływalni jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Lubańskiej 29B 

w Osiecznicy. 

3. Warunkiem korzystania z krytej pływalni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego 

przestrzeganie. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

a) użytkowniku- należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z pływalni oraz saun, 

b) instrukcjach – należy przez to rozumieć instrukcje korzystania z urządzeń znajdujących się na hali 

basenowej, 

c) personelu – należy przez to rozumieć pracowników pływalni, 

d) ratownikach – należy przez to rozumieć osoby pełniące obowiązki ratownika, ubrane w czerwony strój 

z napisem RATOWNIK, 

e) maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać na hali basenowej - 79 osób, 

f) grupa zorganizowana – grupa użytkowników korzystająca z pływalni pod opieką i nadzorem opiekuna  

do 15 osób. 

5. Pływalnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 21:00 oraz w soboty niedzielę, 

wakacje i ferie zimowe w godz. 10:00 do 21:00, z wyjątkiem dni, w których pływalnia będzie nieczynna 

z uwagi na święta, przerwy technologiczne i konserwacyjne. 

6. Użytkownik opuszcza halę basenową najpóźniej o 20.45 

7. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu i instrukcji oraz do ich 

przestrzegania. 

8. Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. 

9. Czas pobytu użytkownika na pływalni liczy się od momentu wydania transpondera do momentu zwrotu 

i odczytania jego pamięci podczas uiszczania opłaty w kasie. 

10. Do szatni oraz na halę basenową wchodzi się w zmiennym obuwiu (klapki basenowe). 

11. Wstęp na pływalnię może być czasowo wstrzymany ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości 

osób przebywających na terenie hali basenowej. 

12. Przed wejściem na halę basenową  użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z natrysku. 

13. Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne. 

14. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki 

przeznaczone do kąpieli. 

15. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich sprawujących nad 

nimi opiekę. 

16. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej dzieci nie umiejących pływać bez nadzoru opiekuna. 

17. Na teren pływalni zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, 

które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z ranami otwartymi oraz z opatrunkami. 
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18. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą uzyskać pomoc personelu przy korzystaniu 

z pływalni. 

19. Osoby znajdujące się na terenie hali basenowej są zobowiązane podporządkować się poleceniom 

ratowników pełniących dyżur. 

20. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz 

nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników pływalni. 

21. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń pływalni regulują instrukcje 

umieszczone w pobliżu poszczególnych urządzeń. 

22. Dopuszcza się czasowe wyłączenie z eksploatacji poszczególnych urządzeń ze względu  

na bezpieczeństwo użytkowników. Korzystanie z urządzeń wyłączonych z eksploatacji jest zabronione. 

23. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką i nadzorem opiekuna. 

24. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób. 

25. Opiekun grup zorganizowanych ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach. 

26. Opiekunowie grup zorganizowanych są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć. 

27. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. 

28. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do  stosowania się do znaków nakazu, zakazu, 

ostrzegawczych, informacyjnych oraz sygnalizacji świetlnej. 

29. Ze względu na konieczność zapewnienia zasad higienicznych i bezpiecznych warunków korzystania 

z pływalni, osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:  

a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 

b) skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika, 

c) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 

d) wszczynać fałszywych alarmów, 

e) wchodzić i wychodzić z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi, 

f) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi, 

g) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej, 

h) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu, 

i) spożywać pokarmów na hali basenowej i pod natryskami, 

j) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, 

k) wchodzić na murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone. 

30. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą  

być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. 

31. Wnoszenie i korzystanie na pływalni z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać  

się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika  pływalni. 

32. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym 

używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby 

nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń ratownika, będą wezwane do dobrowolnego 

opuszczenia pływalni oraz do uiszczonych opłat za korzystanie z pływalni. 

33. W stosunku do osób, które po wezwaniu do opuszczenia pływalni nie zastosują się do polecenia 

personel będzie wzywał Policję. 

34. Uwagi, skargi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie GOSiR Osiecznica. ul. Lubańska 29B 

w Osiecznicy lub na adres e-mail: gosir@gosir-osiecznica.pl.  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/66/2019 

Rady Gminy Osiecznica  

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

REGULAMIN 

Korzystania z sauny 

1. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem. 

2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy 

regulaminu. 

3. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem. 

4. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych. 

5. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom: 

 a) chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych, 

 b) chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany 

astmatyczne, 

 c) z gorączką, 

 d) kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży, 

 e) zmęczonym i w stanie intoksykacji. 

6. Z sauny mogą korzystać samodzielnie osoby, które: 

 a) ukończyły 18 lat – na własną odpowiedzialność, 

 b) poniżej 18 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. W pomieszczeniu sauny suchej (fińskiej) panuje temperatura 70-110°C wilgotność powietrza 10%. 

8. W pomieszczeniu sauny rzymskiej panuje temperatura 50o C i wilgotność powietrza 100%. 

9. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do ratownika (nie wolno samodzielnie zmieniać 

parametrów). 

10. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy: 

 a) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe. 

 b) zdjąć okulary i szkła kontaktowe, 

 c) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha 

 d) zdjąć obuwie basenowe. 

11. W jednej saunie może przebywać maksymalnie 9 osób. 

12. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi lub skorzystać z przycisku 

alarmowego. 

13. Na terenie sauny zakazuje się: 

 a) skakania i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów, 

 b) wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu, 
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 c) wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, 

 d) wnoszenia oraz spożywania na terenie sauny napojów alkoholowych, 

 e) niszczenia i uszkadzania wyposażenia, 

 f) nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe. 

14. Uwagi, skargi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie GOSiR Osiecznica. ul. Lubańska 29B w Osiecznicy 

lub na adres e-mail: gosir@gosir-osiecznica.pl. 
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