REGULAMIN
BASENU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. S.B. LINDEGO w TORUNIU
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Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z regulaminem basenu.
Z pływalni korzystać mogą:
 grupy szkolne według ustalonego rozkładu zajęć,
 osoby indywidualne lub grupy zorganizowane za okazaniem karty wstępu w wyznaczonych godzinach.
Zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności ratownika, a dla grup zorganizowanych, dodatkowo w obecności nauczyciela lub
instruktora.
Dzieci do lat 7 mogą kąpać się wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna ubranego w obowiązujący na pływalni strój
kąpielowy.
Z pływalni korzystać mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub są pod wpływem środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi
oznakami chorób stwarzających zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa innych użytkowników nie będą wpuszczane na pływalnię.
Przed wejściem do przebieralni wchodzący okazują ratownikowi lub opiekunowi grupy (nauczycielowi, trenerowi) strój
kąpielowy i środek myjący.
Przed wejściem na nieckę basenu wszyscy zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem
środków myjących.
Na pływalni obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego, czepka oraz klapek.
Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu, a w szczególności:
 wchodzić do wody bez zezwolenia,
 skakać do wody bez zgody nauczyciela lub ratownika,
 biegać po chodnikach wokół niecki basenowej,
 zanieczyszczać wody.
Zabrania się:
 hałasowania,
 palenia wyrobów tytoniowych,
 picia napojów alkoholowych,
 spożywania posiłków,
 załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie (pod rygorem pokrycia kosztów wymiany wody i dezynfekcji basenu).
Grupy i osoby korzystające z pływalni uprawnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie ponoszą odpowiedzialność ratownik i prowadzący zajęcia. Osoby te mają
obowiązek sprawdzenia liczby uczestników przed i po zajęciach.
Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
Osoby i zespoły korzystające z usług basenu, obowiązuje minutowy rozkład zajęć wynikający z zawartej umowy, na który został
wykupiony karnet.
W czasie wejść na karnety na niecce basenu mogą przebywać jedynie osoby w strojach kąpielowych.
Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
W czasie trwania zajęć każde wyjście i wejście do wody (np. skorzystanie z toalety), musi być zgłaszane osobie prowadzącej
zajęcia lub ratownikowi.
Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom ratownika
i prowadzącego zajęcia.
Zajęcia mogą odbywać się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą. Maksymalna liczba
korzystających jednocześnie z basenu nie może przekraczać 45 osób.
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.
Ratownik sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i może zakazać korzystania z basenu w razie
stwierdzenia jakichkolwiek uchybień.
Przedmioty wartościowe należy oddać na przechowanie osobie prowadzącej zajęcia lub do depozytu obsłudze basenu.
Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi gospodarczemu (pok. A207).

