
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MONITOROWANEJ SZATNI SAMOOBSŁUGOWEJ

OBOWIĄZUJĄCY OSOBY KORZYSTAJĄCE  Z PŁYWALNI MIEJSKIEJ 

NA OSIEDLU PIASKI W LEGIONOWIE

§ 1

Regulamin korzystania z szatni samoobsługowej określa zasady udostępniania osobom trzecim 

szatni oraz zasady przechowywania w niej przedmiotów pozostawionych przez te osoby.

§ 2

1. Z  szatni  samoobsługowej  mogą  korzystać  wyłącznie  osoby  posiadające  bilet/karnet

upoważniający do korzystania z basenu. 

2. W  szatni  samoobsługowej  pozostawiać  można  w  celu  nieodpłatnego  przechowania

wyłącznie okrycia wierzchnie oraz obuwie.

3. Okrycia  wierzchnie  należy  umieszczać  na  wieszakach,  obuwie  ustawiać  pod  okryciem

wierzchnim. 

4. Szatnia samoobsługowa posiada stały system monitorowania.

5. Za  rzeczy  pozostawione  w  szatni  samoobsługowej  w  sposób  zgodny  z  niniejszym

Regulaminem KZB Legionowo Sp. z o.o. odpowiada na zasadach ogólnych określonych

w  przepisach  kodeksu  cywilnego.  Za  inne  rzeczy  i  mienie  pozostawione  w  szatni

samoobsługowej z  naruszeniem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności za mienie

objęte  opisanym  w  §  3  zakazem  jego  pozostawiania  w  szatni  samoobsługowej  KZB

Legionowo Sp. z o o. nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3

1. W szatni samoobsługowej bezwzględnie nie wolno pozostawiać:

a) pieniędzy,

b) biżuterii i kosztowności innego rodzaju,

c) sprzętu  elektronicznego,  w  szczególności  komputerów  przenośnych,aparatów

fotograficznych, telefonów komórkowych i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych

i itp.,

d) elementów okryć wierzchnich znacznej wartości, które można odłączyć od pozostałej

części okrycia bez jego uszkodzenia oraz innych cennych przedmiotów,

e) przedmiotów  mogących  wyrządzić  szkodę  osobom  trzecim  lub  ich  mieniu,

w  szczególności  przez  uszkodzenie  lub  zanieczyszczenie,  jak  również  mogących

uszkodzić lub zanieczyścić teren szatni,

f) przedmiotów  cuchnących,  mokrych,  zapalnych,  łatwopalnych,  wybuchowych  oraz

innych materiałów niebezpiecznych,

g) przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,



h) przedmiotów,  których  przechowywanie  w  szatni  jest  utrudnione  z  uwagi  na  ich

wymiary lub cechy charakterystyczne, np. rowerów, deskorolek,wózków bagażowych,

a także bagażu podróżnego.

2.  Na terenie  szatni  samoobsługowej  zakazuje się  wszelkich zachowań niebezpiecznych dla

innych  korzystających.  W  szczególności  korzystającym  z  szatni  samoobsługowej

bezwzględnie zabrania się:

a) wynoszenia elementów wyposażenia szatni samoobsługowej poza jej teren,

b) przenoszenia elementów wyposażenia szatni samoobsługowej poza przeznaczone dla

nich miejsca, 

c) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia szatni samoobsługowej,

d) wprowadzania  na  teren  szatni  samoobsługowej  zwierząt,  z  wyłączeniem  psów

przewodników i psów asystujących osobom uprawnionym do posługiwania się takimi

psami,

e) wnoszenia,  przechowywania  i  spożywania  alkoholu,  palenia  tytoniu,

wnoszenia,przechowywania i korzystania ze środków odurzających, psychotropowych

i innych substancji podobnie działających,

f) wnoszenia na teren szatni samoobsługowej oraz pozostawiania w niej broni,materiałów

wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi przedmiotów, rzeczy,

substancji i urządzeń,

g) spożywania na terenie szatni samoobsługowej posiłków i napojów, oraz pozostawiania

posiłków i napojów w szatni samoobsługowej,

h) prowadzenia na terenie szatni samoobsługowej działalności handlowej, usługowej lub

wykonywania jakiejkolwiek innej formy prowadzenia działalności gospodarczej,

i) prowadzenia na terenie szatni samoobsługowej działalności reklamowej,naklejania lub

zamieszczania  ogłoszeń,  reklam,  informacji  bez  względu  na  ich  nośniki  i  sposób

utrwalenia oraz prowadzenia na terenie szatni samoobsługowej agitacji, w tym agitacji

politycznych, religijnych lub światopoglądowych,

j) wprowadzania na teren szatni samoobsługowej osób nieuprawnionych do korzystania

z tej szatni lub osób nieuprawnionych do przebywania na terenie pływalni „WODNE

PIASKI”. 

3. Zabrania  się  przebywania  na  terenie  szatni  samoobsługowej  osobom  nietrzeźwym  oraz

osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych

podobnie  działających  substancji,  a  także  osobom  zachowującym  się  w  sposób,który

zagraża bezpieczeństwu,  zdrowiu lub życiu innych użytkowników, zakłóca porządek lub

narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. Osoby takie zostaną

usunięte z terenu szatni w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa.


