
 

 

Regulamin bezpieczeństwa 

na Basenach odkrytych 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 

przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18 

 

 

1. Baseny odkryte są obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zduńskiej 

Woli, ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18. 

2. Baseny czynne są codziennie w godzinach 9.00-19.00.  

Czasowa zmiana godzin funkcjonowania obiektu możliwa jest po wprowadzeniu 

odpowiedniego Zarządzenia Dyrektora MOSiR oraz ogłaszana jest każdorazowo                   

na stronie: www.mosir-zdunskawola.pl oraz Fb.  

3. Zakazuje się wstępu na obiekt osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 

środków działających podobnie do alkoholu lub środków odurzających, a także 

sprzedawania, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. 

4. Do korzystania z Basenów  uprawnione są osoby, które zakupiły bilet wstępu w kasie. 

Osoby nie posiadające biletu będą usuwane z terenu Basenów.  

5. Osoby korzystające z Basenów mają obowiązek okazywania na polecenie obsługi 

obiektów lub służb miejskich biletu wstępu uprawniającego do przebywania na terenie 

Basenów. 

6. Obsługa obiektu może odmówić sprzedaży biletu wstępu osobie, która została 

usunięta z Basenów za naruszenie postanowień regulaminu, w dniu w którym                        

to naruszenie nastąpiło. 

7. Osobie usuniętej z terenu Basenów nie przysługuje zwrot pieniędzy za opłacony                     

i niewykorzystany pobyt. 

8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Basenów wyłącznie pod opieka osób 

pełnoletnich. 

9. Użytkowników Basenów obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. 

10. Korzystanie z Basenów może odbywać się tylko w obecności ratowników. Ratownicy 

oznaczeni są koszulkami  z Napisem RATOWNIK. 

11. Korzystającym z Basenów zabrania się powodowania sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób przebywających na obiekcie, a także wprowadzania rowerów, 

psów, lub innych zwierząt na teren obiektu. 

12. Na sygnał „zamknięcie obiektu” użytkownicy obowiązani są  do opuszczenia niecek 

basenowych oraz w ciągu 15 minut terenu obiektu. 

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu  będą 

usuwane z terenu Basenów. 

14. MOSiR nie odpowiada za pozostawione rzeczy,  wypadki lub zdarzenia wynikłe z 

nieprzestrzegania regulaminu. 

    

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 

208, poz. 1240 z późn. zm.) 

http://www.mosir-zdunskawola.pl/

