Regulamin Basenu Sportowego Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Bukownie

1. Basen Sportowy jest integralną częścią Kąpieliska MOSiR i obowiązują na nim przepisy Regulaminu
Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz dodatkowo niniejszego
Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z Basenu Sportowego ma obowiązek zapoznania się z tym Regulaminem.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za
nieprawidłowe korzystanie z Basenu Sportowego, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po jego stronie
a w szczególności z nie przestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu i Regulaminu
Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy wodni oraz pracownicy
Kąpieliska MOSiR.
5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie Basenu
Sportowego, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – wydalone z Kąpieliska MOSiR bez
możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
6. Głębokość niecki basenowej wynosi od 1,50 do 3,90 m.
7. Basen Sportowy jest w całości przeznaczony wyłącznie dla osób umiejących pływać.
8. Na Basenie Sportowym obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego
podporządkowania się decyzjom ratownika.
9. Korzystającym z Basenu Sportowego nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
osób tam przebywających, a w szczególności:
1) biegać po obejściach otaczających nieckę basenową,
2) skakać do wody z brzegów Basenów Sportowego,
3) skakać ze słupków startowych i wieży do skoków bez zgody i nadzoru ratownika,
4) popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodą innych użytkowników,
5) wszczynać fałszywe alarmy,
6) pływać w poprzek torów pływackich, siadać na linach torowych,
7) niszczyć urządzeń i sprzętu Kąpieliska MOSiR oraz zaśmiecać i brudzić terenu Basenu
Sportowego,
8) używać sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony.
10. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest
odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników.
11. Kierownictwo Kąpieliska MOSiR zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia korzystania z
Basenu Sportowego w całości lub z jego części (rezerwacja toru, czas skoków do wody z wieży).
Informacje te będą przekazane klientom za pośrednictwem komunikatów.
12. Na Basenie Sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
13. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi Kąpieliska MOSiR.
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