
ZARZĄDZENIE Nr 33/18

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w BiaĘmstoku, ul. Baranowicka 203

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pływalni przy Domu Pomocy Społecznej

w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

Na podstawie pkt 9 ZŃączntka do uchwały Ńr XV99l07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia

20 kwiętnia 2007r, w sprawie zasad i trybu korzystania zpływalni, znajdującej się na terenie

Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, dla osób nie będących

mieszkańcami Domu oraz upoważnleniaPrezydenta Miasta Białegostoku do ustalania opłat

za korzystanie z pływalni Domu (Dz.IJrz, Woj, Podl. z 20O7r. Nr 115 poz, 1037), zarządzam

co następuje:

Ustaia się Regulamin Płlłvalni prz},

ul. B aran or,vicka 2 0 3, stanorł,i ąc y załąc z-nlk

Otlzymują:

1. Kierownik Działu Obsługi Plytralni
2. acl

§l

Donłtt Pomocy Społecznej \\l Białymstoku,
do niniej szego zarządzenia,

§l

Zarządzente podaje się do publiczl"l.-j lł,iadonrości poprzez zaIlrieszczenie informacji

na stronie intetnetolr,ej Donru i tablic1,, ogłoszeń płyłvalni.

§3

W,vkonanie Zarządzenla porvierzam kierorvnikolvi Działu Obsługi Płyrvalni.

§4

Traci moc zarządzenie w-ewnętrzne Nr IllI2 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

rv Białymstoku, ul. Raranowicka 203 z dnia 31 sierpnia 201ż r. lv sprawie ustalenia

Regulaminu Płlłr,alni przy Domu Pomocy,Społeczne.j u,Białymstoku, ul, Raranorvicka 203.

§_j

Zarządzenie wchodzi łv zycie z dniem 29 sierprria 2018 r,

DY3EKToR

o,ffińr,*



Załącznik do Zarządzenia Nr 33/18

z dnia24 sierpnia 20l8 r.

REGULAMIN PŁYWALNI PRZY DONIU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁY]VISTOKU

1. Płyrvalnia.jest obiektem Domu Pomocy Społecznej w Białyrnstoku.
2. Uznaje się, że każda osoba - przed zakupieniem usługi za,ulartej rr cenniktt płl,rł,alni - zapoznała się z postanori'ienianli

niniejszego regulaminu i zobor.viązała się do bezr.vzględnego jego przestrzegania.

3. Płyrvalniajest czynna codziennie w godzinach:
i . poniedziałki, środy i piątki od 7.00 do 21.45,

. wtorki, czwartki, soboty i niedziele od 6.15 do 21.45.
z wvjątkiem:
. ślviątecznych dni wolnych określonych odrebnynr zarządzeniem Dyrektora Dps-u,
o dni lv któr;lch są organizou,ane imprezy spot,towe lub rekreacy.jne,
. okresu przerwy techrrologicznej oraz dni r,vystapienia ewentualnych ar.varii.

1. Ustala się następujące strefy r,v obiekcie:
o strefa holu glór.vnego (z kasą i szatnią głólvną).
r strefa sucha (schody, hol na i piętrze),
o strefa moka (przebięralnie, natryski i hala basenor,va z nieckami: sportową i rekreac;,jną).

5. We jścia na halę basenorł,ą odbyrvają się o konkretnej godzinie wg okeślonego harmonogramu który jest dostępny rv kasie

płylł,alni orazna stronie internetorł,ej Domu Pomocl,Społecznej w Białymstoku.
6, Ogólna liczba osób płyrva.jących rv nieckach basenovlych nie powinna przekraczać 57 osob (tv tym maksymalnie 7 osrib

na torze) na jednostkę czasową - .ł5 nlinut. W przy,padku organizacj i zawodóiv i imprez liczba ta moze ulec zlnianie,
1. Na płylr,alnię nie nrają wstępLt osoby,:

. których stan wskazu.je na spoż_vcie alkoholu lub innych środkólł,ps,u-choaktywnych,

. z zewnętrznyrni oznakami uszkodzeń skóry,

. których zacholvanie moze stanowić zagrożenie dla otoczenia,

. z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeńst\\,o r-rtoniecia.

r których stan higieniczny odbiega od ogólnie przl,jętych norm.
8. Osoby o niestabilny,m stanie zdrowia (schorzerria serca, zaburzenia krążenia, rór,vnowagi itp.) korzystają z pływalni ze

szczegolną ostrożnością - po rvcześniejszej konsultacji z lekarzem, na rvłasną odpolviedzialnośc,
9 . Wstep na halę basenoivą dozr.volony j est osobom pł;-.,rvaj ącym, posiadającym r,vazny bilet, karnet lub karlę sportu.

10. Na hali basenorvej mogą przebyrł,ac osoby:
niecka sportowa:
. umiejące płyrł,ać (umiej ętność płyr.vania potlvierdza ratorimik),
niecka sportowa i rekreacyjna:
. uozące się pł_v-rvać lub trenujące pod nadzorem osoby pror,r,adzącej zajęcia posiadającej odpowiednie uprarvnienil

(instruktora),
r niepełnosprawne tvymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do atakór,v skurczórv mięśni lub

utraty przytomności u.uvarunkowanej schorzeniami układu krążenia - tylko z pełnoletnim opiekunem, rehabilitantern,
po r,vcześniejszej korrsultacji z lekarzem, na r.vlasną odpowiedzialnośc.

niecka rckreacrjna:
. clzięci do lat 7 r.łyłącznie pod stałą opieką rodzicow lLrb osób pelnoletnich (stały kontakt z dzieckiem na rvyciągnięcie

ręki) oraz nieumiejące płyrvać (dzieci w wieku szkolnyrn za okazaniem ważnej legitymacji). Jedna osoba może miec

pod opieką maksymalnie dr.voje dzieci do lat 7.

11. Korzystanie z niecek basenorvych moze odbywac się tvlko rv obecności ratorvnika, zalęcia nauk płyrłania i grup

szkolnych dodatkorł,o w obecności osoby prowadzącej (instruktora) i opiekuna grupy.
12. Za bezpieczeństrvo osób indywidualnie kąpiących się i stosujących się do regulaminu odpowiedzialnośc ponoszą

rator,vnicy pełniący dyzur, natomiasl za zachor,vanie i bezpieczeństwo dzieci kąpiących się z rodzicami (opiekunamr)

odporviedzialność ponoszą ich rodzice (opiekr-rnowie).

13. Za bezpieczeństwo grup ćwiczących lv basenie odpoiviedzialność ponosi osoba pror,vadząca zajęcia (instruktor).

14. W pomieszczeniach płyrvalni za porządek, r,vłaścirve zachowanie i bezpieczeństwo odpolviedzialny jest opiekun, Ma on

oborviązek przebyrvania z grupą od chwili lvejścia na teren płyrł,alni do inomentu jej opuszczenia przez ostatniego

uczestnika zajęć.
15. Ratoli,nicy ubrani są w częrwone stroje z napisen ,,Ratownik".
16. W niecce sportowej oboiviązuje ruch prarvostronny u,zdłuż torów basęnu.
l7. Rocizice i opiekunowie mogą przebywać na hali basenorł,ej na zajęciaclr otwartych wyłącznie w \Ą,yznaczonych dniach

i godzinach. zgodnie z określonym harmonogramem, który jest dostępny na tablicy ogłoszeń.

18. Każcla osoba udająca się do strefy suchej ma obowiązek zmiany obur,via zewnętrznego na obur,vie basenor,ve

i pozostarvienie odzieży rvierzchniej rv szatni w holu głównym.
19. Przed wejściem clo strefy mokrej (przebieralnie i natryski) oborviązuje noszenie obur,via baseno,uvego (dopuszczalne jest

chodzęnie boso na własną odpowiedzialność).
20. Każdą osobę płyr,vającą przed wejściem na halę basenorva oborviązuje staranne umycie się pod rratryskiem (takze

kaźdorazowo po skorzystaniu z WC) oraz dezynf-ekcja stóp.



21. Na halę basenorvą rvchodzi się boso r,l,stroju kąpielovvyrłr ściśle przylegającym do ciała iczepku, clzieci do 1at dwóch _
dodatkowo w Pieluchomajtkach wodooclpornych. Ubrania, torby, plecaki nalezy pozostawić lv szafkach. obuwie
basenorł'e i ręczniki pozostarvia się w r,vyznaczorrych miejscach w ponieszczeniu z natryskami,

22. OsobY PłYrvające uPorvażnione są do korzl,stanja z szatni na 10 rninut przecl rozpoczęciem pływania. po pływaniu szatnia
porr inna byc niezrr łocznie opuszczona.

23. OsobY niePełnosprawne',vl,rnagające bezpośredniej opieki zobo,,r,iązane są do przebywania na obiekcie lvyłącznie
z opiekunem. Dopuszcza się użyl,vania przez nie własnych wózków.

2'ł. Wszystkie zajęcia nauk płl,u,ania mogŁ} się odbywac wyłącznie po r,vcześnie.jszym wynajęciu toru lub brodzika,
2-5, OsobY Prorvadzace zajęcia (instruktorzy) poi,vinni ri,l,konvrł,ać swo.ją pracę w strcljach sportor,vych (w kolorze innyrn niż

c]zerwony) i lv oburviu uży,wanym wrvłącznie na pływalni lub boso.
26. Grupapłyrł'ającanię moźe liczvc rł,ięcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącązajecia.
27. Osoba Pror,vadząca za.ięcia (instruktor) przed rozpoczęciem zajęc i po ich zakończeniu ma obor.viązek przepror,vaclzenia

zbiórki orazzgłoszenia przybvcia i i,vl,jścia grupy rato\Ą,nikor,vi. Zobowiązany jest on do wpisanla slę do dziennika pracy
instruktorów. Zabrania się załatwiania rvszelkich spraw z roclzicami/opiekunami dzieci na hili basenor,vej.

28. Grupa bez osob1, pror,vadzącej (instruktora) i opiekuna nie będzie \\,puszczana na plylvalnię.
29. GruPY lub osobl'ma.jące uprawnienia do korzystania z płvr,r,alrri nie mogą odstępowac sl.volch uprar.vnień innym osobom.
30. Na PłYwalnl oborł'iązuje zachovl,anie porządku, czystości, spokoju orazbezwzględnego podpoiząctkor.,ania iię decyzjonl

osoby pro.,vadzącego zajęcia (instruktora) i ratorł,nika,
31. Osobom PłYrvającYm nię wolno porvodor,ł,ać s1,,tuac.ji zaurażających bezpieczeństił,tt osób tam przebyrvającyrn

a ri, szczególności:

' r,vchodziĆ do r.vodY wbrew zakazoił'i ratorr,rlikóri,, przr.,braku dyżurlr służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia
akcj i rlrtowniczej.

. biegać wokół niecek basenowl,ch, w przebieralniach i pod natryskami,
r skakaĆ do rł'ody, popychać irł,rzucać inne osoby do rłody orazzanttrzaćje pod wodę,o płyr,vać r.v poprzek torór,v płyrvackich, siadać na linach tororvych,
o nurko.,l,ać oraz wykonyr,vać ćrviczenia bezdechorve,
o PaliĆ PaPierosy, pic napoje alkohololve oraz jeść naterenie hali basenowej, przebieralni, holu na l piętrze,l niszczyc urządzeń i sprzętr-r oraz zanieczyszczać teren plyr.valni,
. \\,prowadzać lub rvnosic wszelkiego rodzaju zwierząt.

32. W czasie zarł,odórv organizator obowiazany jest przestlzęgac przepisór.v regulaminu oraz jest odpor.viedzialny za
bezpi eczeństr,i o lvszystkich uczestników,

33. Kieror.r,nictlvo płyrvalni moze kontrolowac l,vszystkie
korzystani a z płyr,valni.

34. Osobom pływającym zabrania się:

zajęcia. rł, razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego

' uŻYwania SPrZętu z elementami szklanymi (okularów, masek, szkieł kontaktolrrych oraz szamponów, mvdęł i innyc1l
kosmetyków w opako,uvaniach szklanvch),

r korz}stania z kosmetyków do ciała (kremv, balsamy) bezpośrednio przed wejściem do basenu,

' wnoszenia na halę basenor,r"ą LIbrań, toreb, saszetek, plecakórł,, telęfonórv komórkowych, sprzętu muzycznego
i grającego, puszek oraz ostrych i niebezpiecznvch narzędzi,

' korzYstania z rvłasnego sprzętll sportowego i asekr-rracl,jnego bez zgody dyżurLr.lącego ratownika,
' Wnoszenia i użyrvania własnego sprzętu nurkor,ł,ego bez zgody kierou,nictrva prócz sprzętu ABC,
' zucia gumY Podczas Pobytu na hali basenowe.j, plucia na podłogę oraz do lvocly basenowej, załatwiania potrzeb

fizjologicznych do wody basenowej.
35. Za Przedmioty wartoŚciowe pozostar.r,ione u, szatni i przebieralni, a nie ocldane na przechowanie opiekunowi lub dcl

dePozYtu, kierownictlvo i obsługa płlwalni nie ponosi odpolviedzialności, Zaginięcie lub znalezięnie prŻedmiorow należy
natyclimiast zgłosić obsłudzę piywalni.

36. Ustala się następu_jącą sygnalizację dzlr,iękolvą:
o jeden gr.vizdek krótki - przekroczenie regulaminu,
r dw,a gw,izdki krótkie - zakończęnie kapieli,
e jeden glvizdek clługi alarm.
Na sYgnał ratolł'nika ,.alarm" wszyscy płyr,vający muszą natychmiast r,vyjść z lvody i opuścic halę basenorvą.

3]. Zabrania się r,v obiekcie wykonyr,vania filmór.v i zdjęć bez zgody kieroi.vńictlva pł;,walńi.
38, WszYstkie skaleczenia i urazy oraz nieplawidłorvości nalezy niezrvłocznió zgłosić dyżurującenru ratorvnikor,vi lub

obsłudze płyrvalni.
39, Naclzór nad Przestrzeganiem niniejszego regulaminri na lrali basenowe.j spralł,ują ratownicy pełniący dyzur

a rv pozostał,vclr pomieszczęniach obiektu - pracownicy obsługi płyrvalni.
'ł0. OsobY niszczące sprzęt lub urząd,zenia płylvalni porloszą odporł,iedzialność rnaterial nązawyrządzone szkocly. Za osoby

niePelnoletnie odpou,iedzialność materialrrą ponosza ich roc]zice (opiekunowie)
41. obiekt płyu,alnijest monitorowany (nie dotyczy to: przebieraini i natrysków).
:12. Pll'waInia nie odpowia'1o 2ą 1ł,ypadki i zd,arzęnja lvynikle z nicprzestrzegania niniejszcgo regulaminu.
'13, Skargi i lvnioski mozna zglaszac kieror,vniko,"vi plywalni ILrb jego zŁistępcy. a przypadku ich nięobecności rv kasie obięktu

l Lrb pracorł,ni kom obsłLrgi.

DY,&nKToRL{ł-p
d,r Wojciech Joaa


