
REGULAMIN K ĄPIELISKA MIEJSKIEGO W ZDZIESZOWICACH 
 

 1. Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach ul. Fabryczna 34b, jest obiektem gminy Zdzieszowice, 
zarządzanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek  Kultury Sportu i Rekreacji. 
2. Kąpielisko jest czynne codziennie w godz. 11.00 – 19.00. 
3. Z kąpieliska korzystać mogą osoby indywidualne i grupy.  
4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających  
oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub  
stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na kąpielisko.  
5. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi lub temu podobne 
korzystają z kąpieliska na własną odpowiedzialność.  
6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osób dorosłych.  
7. Wstęp na kąpielisko odbywa się na podstawie ważnego biletu normalnego lub ulgowego 
(na podstawie dokumentu upoważniającego do ulgi).  
8.  Na kąpielisku obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.  
9. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.  
10. Na kąpielisku obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.  
11. Zabrania się wprowadzania na cały obiekt zwierząt, rowerów, głośnego sprzętu oraz  
przedmiotów, które mogą utrudniać komunikację na obiekcie lub pływanie w samej niecce 
basenu.  
12. Korzystającym z kąpieliska nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu  
osób tam przebywających, a w szczególności:  
a) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,  
b) skakać z rozbiegu, popychać oraz wrzucać inne osoby do wody,  
c) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę 
kąpieliska.  
13. Za bezpieczeństwo grupowe osób przebywających na kąpielisku odpowiedzialność ponosi  
prowadzący zajęcia. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z 
pływalni odpowiedzialny jest ratownik.  
14. Osoby korzystające z kąpieliska są zobowiązane do bezwarunkowego podporządkowania  
się poleceniom i nakazom ratowników dyżurnych spełniających funkcję nadzoru w sprawach 
dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu.  
15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną 
za wyrządzone szkody.  
16. Dyrektor M-GOKSiR przyjmuje skargi i wnioski oraz rozstrzyga wszelkiego rodzaju 
spory i wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu.  

 
 

 


