WYCIĄG z REGULAMINU
OŚRODKA SPORTU i REKREACJI „WANDZIANKA”
KRAKÓW, ul. BULWAROWA 39

1. OSiR „Wandzianka” jest zarządzany przez posiadających identyfikatory: menagera, pracowników obsługi
oraz ratowników (noszących strój z napisem „RATOWNIK”), którzy wydają polecenia użytkownikom
obiektu.
2. Basen czynny jest codziennie od 10.00 do 18.00, opłata za wstęp pobierana jest według cennika, a wyjście z
obiektu jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z pracownikiem ochrony.
3. Zarządzający może czasowo ograniczyć wejście na basen, z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób
korzystających.
4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego
5. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i stosować się do jego zapisów, szczególnie:
a)
stosować się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych,
b) stosować się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników pełniących dyżur i innych pracowników
OSiR,
c) dostosować swoje plany aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,
d) bezzwłocznie informować służby ratownicze o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób,
e) nosić strój kąpielowy oraz umyć ciało pod prysznicem i dezynfekować stopy w tzw. „nogomyji”.
6. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie OSiR jedynie pod stałą opieką pełnoletnich
opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za
wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
7. Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki, majtki neoprenowe do kąpieli.
8. Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na teren OSiR jest zobowiązany zgłosić się do kasy
z imienną listą uczestników, a następnie zgłasza grupę ratownikowi, przekazując 2 egzemplarz listy.
9. OSiR nie odpowiada za rzeczy, pieniądze i przedmioty pozostawione bez nadzoru, zagubione na terenie
obiektu lub utracone na skutek kradzieży, za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego
regulaminu, instrukcji i wskazań obsługi (rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać
ratownikowi).
10. Na terenie basenu za osobną opłatą czynna jest wypożyczalnia leżaków i szafek.
ZABRANIA SIĘ:
1. Przekraczania nieumiejącym pływać strefę dla nich wyznaczoną,
2. Powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z basenu, a w szczególności
nurkowania w dal, oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych, wchodzenia do basenu wbrew zakazom.
3. Przebywania w basenie osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi do uprawiania aktywności w wodzie,
chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, osobom z opatrunkami,
4. Siedzenia na słupkach startowych lub drabinkach wejściowych, biegania, popychania i wrzucania do wody,
skoków do wody,
5. Wprowadzania zwierząt, rowerów,
6. Pod rygorem odpowiedzialności karnej: pozostawiania bez opieki dzieci do lat 13, wstępu osobom
nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, wnoszenia, spożywania napojów
alkoholowych, środków odurzających lub przebywania na obiekcie będąc pod ich wpływem, niszczenia
urządzeń, sprzętu i mienia OSiR, firm zewnętrznych, posiadania niebezpiecznych przedmiotów, zakłócania
porządku publicznego (w tym wypoczynku innym, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, załatwiania potrzeb
fizjologicznych poza WC, wszczynania fałszywych alarmów).
Osoby przebywające na terenie OSiR-u , naruszające regulamin, porządek publiczny
i stwarzające zagrożenie dla innych osób, będą usuwane z obiektu.
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