
Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2021 
Dyrektora MOSiR w Bukownie 
z dnia 8 lipca 2021 r.

Szczegółowe zasady korzystania z Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego:

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 poz. 861 z późn. 
zmianami) oraz przed skorzystaniem z pływalni do zapoznania się i przestrzegania 
przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad. Przed uiszczeniem opłaty klient ma 
obowiązek zasięgnięcia informacji czy limit osób mogących korzystać z usługi został 
osiągnięty, a wejście jest możliwe wahadłowo czy w miejsce osób wychodzących.

2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby 
zakaźnej, nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu
z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. 

3. Osoby z zewnętrznymi oznakami choroby (np. kaszel, katar lub inne podobne ) lub, u 
których stwierdzono brak higieny osobistej lub których zachowanie może stanowić 
zagrożenie dla otoczenia (agresywne, nietrzeźwe) nie będą wpuszczane na teren 
pływalni lub mogą być z jej terenu wyproszone bez zwrotu uiszczonej uprzednio 
należności pod rygorem wezwania właściwych służb i wdrożenia właściwego 
postępowania przewidzianego przez ustawę.

4. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować 
dłonie.

5. W strefie wejścia na pływalnię oraz przy kasie należy zachować 1,5 m odległości, stosując 
się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki.

6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
7. Na całości obiektu (m.in. w szatni, w strefie z prysznicami, toaletach oraz w nieckach 

basenów, w strefie rekreacji, na plażach piaszczystych i trawiastych), a także podczas 
pływania należy zachować dystans społeczny 1,5m za wyjątkiem osób wspólnie 
zamieszkujących. Klient ma obowiązek wykonywać polecenia obsługi pływalni w zakresie 
rozmieszczenia zmierzającego do zachowania przewidzianego dystansu społecznego. Nie 
wykonywanie poleceń w tym zakresie skutkuje sankcją przewidzianego dystansu 
społecznego. Nie wykonywanie poleceń w tym zakresie skutkuje sankcją przewidzianą w 
pkt. 12 niniejszego regulaminu.

8. Na pływalni może przebywać jednocześnie 2400 osób, co stanowi 75% maksymalnego 
obłożenie obiektu. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

9. Przed wejściem do strefy basenowej należy skorzystać z prysznica.
10. Należy zdezynfekować ręce po każdym skorzystaniu z toalety.
11. Bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika jest przejście do strefy basenowej 
przez brodzik do płukania stóp.

12. Na terenie obiektu należy zachowywać równomierne rozmieszczenie osób z zachowaniem 
dystansu społecznego 1,5 m. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich 
poleceń oraz instrukcji wydawanych przez ratowników oraz personel obiektu basenowego, a



także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu czy komunikatów 
głosowych.

13. Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2021 poz. 861 z 
późn. zmianami), regulaminu pływalni Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A oraz do szczegółowych zasad korzystania z pływalni 
może być wyproszona z obiektu bez zwrotu opłaty za pobyt.

14. Celem wdrażanych procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i
użytkowników pływalni oraz minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników 
obiektu oraz innych osób z zewnątrz. Podjęte działania dostosowane są do etapu 
zaawansowania stanu epidemicznego. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz 
gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego 
opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania 
usług.

15. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z regulaminem i bezwzględnie 
stosować się do niego w czasie pobytu. Wejście na teren kąpieliska basenowego jest 
jednoznaczne z zapoznaniem się z zapisami niniejszego regulaminu i zaakceptowaniem go 
do stosowania bez żadnych zastrzeżeń.


