
REGULAMIN SANITARNO-PRZECIWEPIDEMIOLOGICZNY OBOWIĄZUJĄCY
OSOBY KORZYSTAJĄCE 

Z PŁYWALNI MIEJSKIEJ NA OSIEDLU PIASKI  W LEGIONOWIE

§1
Pływalnia Miejska w Legionowie (zwana dalej pływalnią) jest obiektem ogólnodostępnym, którego 
właścicielem jest KZB Legionowo Sp. z o. o.

§2
1. Przed wejściem do wody w niecce basenowej każda osoba zobowiązana jest starannie umyć

całe ciało pod natryskiem z użyciem środków myjących.
2. Zabrania  się  używania  szamponów  oraz  innych  środków  myjących  w  szklanych

pojemnikach.

§3
1. Osoby przebywające w wodzie muszą posiadać odpowiedni strój kąpielowy.
2. Strój kąpielowy musi być czysty i zakładany w przebieralni.
3. Na pływalni obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz

estetyczne:                                          
-  dziewczynki/kobiety/  strój  jednoczęściowy  lub  dwuczęściowy,  przylegający  do  
ciała, bez kieszeni.
- chłopcy /mężczyźni/ - kąpielówki na długość maksymalnie do połowy uda, bez kieszeni.

4. Obowiązkowo należy używać w części mokrej pływalni klapek, które powinny stanowić
wraz z kostiumem, integralną część wyposażenia każdego użytkownika pływalni.

§4
1. Przed wstępem do hali z niecką basenową należy bezwzględnie przejść przez brodzik.
2. Po skorzystaniu z toalety należy bezwzględnie umyć ciało  przed ponownym wejściem do

wody.
3. Osoby korzystające z Pływalni ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie:

1) zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń Pływalni oraz ich wyposażenia;
2) wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń wody w nieckach basenowych Pływalni, niezależnie 
od tego, czy zanieczyszczenie zostało spowodowane z winy umyślnej czy nieumyślnej.

4. Odpowiedzialność,  o  której  mowa  w  ust.  3,  obejmuje  obowiązek  zapłaty  na  rzecz
właściciela  Pływalni  odszkodowania  stanowiącego  równowartość  faktycznie  poniesionej
szkody oraz utraconych korzyści.

5. Odpowiedzialność,  o  której  mowa  w  ust.  3,  ponosi  każda  osoba  pełnoletnia,  z  tym
zastrzeżeniem,  że  za  działania  i  zdarzenia  spowodowane  przez  osoby  małoletnie,
odpowiedzialność tę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego.

6. Osoby  kąpiące  się  po  opuszczeniu  niecki  wymagają  odpoczynku  i  readaptacji  do  
15 min.( w chłodne dni do 20 minut).

§5
1. Nie zostaną wpuszczone do wody osoby:

- których stan higieniczny budzi zastrzeżenia,



- ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody,
- chore (nieżyty górnych dróg oddechowych katar , kaszel ),
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających,
- stwarzające niebezpieczeństwo lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia.

2. O  wpuszczeniu  do  wody  osoby,  której  strój  kąpielowy,  stan  zdrowia,  stan  higieniczny
i zachowanie budzą zastrzeżenia decyduje dyżurny ratownik wodny.

§6
1. Chorzy cierpiący  na  przewlekłe  choroby jak  astma,  padaczka,  cukrzyca  i  inne  podobne

powinny korzystać z pływalni po uzyskaniu zgody lekarza.
2. Chorzy  cierpiący  na  przewlekłe  choroby  muszą  powiadomić  przed  wejściem  do  wody

dyżurujących ratowników.
3. KZB Legionowo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z pływalni bez

zgody  lekarza.  W  wypadku  korzystania  z  pływalni  bez  zgody  lekarza  wyłączną
odpowiedzialność w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych ponosi korzystający.

§7
Prawidłowe  zachowania  przed,  w  czasie  i  po  pobycie  w  wodzie,  przestrzeganie  regulaminów
korzystania,  znajomość  zasad  bezpieczeństwa,  posiadanie  orzeczenia  lekarza  o  braku
przeciwwskazań  do  korzystania  z  pływalni,  ubezpieczenia  NNW  -  przyczyniają  się  do
bezpiecznego korzystania z pływalni wszystkich użytkowników.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18.08.2011r. bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

( Dz.U z 2020r., poz. 350 ),
2. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz

warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim

powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U  z 2015 r. poz., 2016).
                                                                         


