
 

 

REGULAMIN PŁYWALNI  

OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W OLSZTYNIE 

 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Pływalnia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej przy ul. Bydgoskiej 33, w Olsztynie jest czynna zgodnie z ustalonym 

grafikiem na dany miesiąc, dostępnym na stronie www.wsiie.olsztyn.pl 

2. Przed wejściem na teren pływalni OSW oraz rozpoczęciem korzystania z jej urządzeń należy zapoznać się z 

niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie 

pobytu na terenie obiektu. 

3. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu 

wcześniej uiszczonych opłat. 

4. Wszystkie osoby korzystające z naszego obiektu zobowiązane są podporządkować się ogłaszanym komunikatom. 

5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 
 

 palenie tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

 wnoszenia ostrych przedmiotów oraz szklanych pojemników (np. butelek, opakowań) 

 spożywania artykułów żywnościowych na terenie obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi (barek w 

holu pływalni), 

 wprowadzanie zwierząt, 

 wstępu osób których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

 wnoszenia na halę pływalni swojego sprzętu pływackiego (np.. koła dmuchane, zabawki, materace,  butle z 

tlenem do nurkowania, itp.,) 

6. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. 

7. Wszelkie urządzenia udostępnione klientom pływalni posiadają atesty oraz zapewniają bezpieczne użytkowanie 

pod warunkiem stosowania się do regulaminu. 

8. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego znajdującego się na pływalni, zobowiązane są używać go zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

9. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły. 
 

10. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej oraz akwizycyjnej bez zgody władz uczelni. 

11. Na terenie pływalni OSW prowadzenie prywatnych lekcji nauki pływania jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji 

całego basenu lub toru, w zależności od potrzeb (rezerwacja z kierownikiem basenu. Informacja w kasie pływalni). 

12. Użytkownikom pływalni OSW zaleca się nie zabierać na teren obiektu przedmiotów wartościowych ze względu na 

ryzyko kradzieży lub zagubienia, za które władze uczelni nie ponosi odpowiedzialności. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI OSW 

 

1. Przed wejściem do szatni użytkownicy zobowiązani są do zmiany obuwia na zamienne (np. klapki), a następnie 

pozostawienie obuwia w szafkach magnetycznych specjalnie do tego przeznaczonych w holu pływalni. 

2. Wejście na teren pływalni upoważnia, osoby które uprzednio wykupiły w kasie bilet wstępu lub karnet a następnie 

otrzymały opaskę magnetyczną pozwalającą wejść do szatni (za opaskę należy zostawić zastaw w postaci 

dokumentu stwierdzającego tożsamość klienta). 

3. Osoby które nie posiadają biletu wstępu oraz karnetu nie mogą wejść na teren szatni a tym samym na pływalnię. 



4. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec zniszczeniu (np. telefony komórkowe) oraz elementy o 

ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie dla osób pływających (np. zegarki, biżuteria). 

5. Do szatni można wejść 10 minut przed rozpoczęciem wykupionego jednostki. 

6. Szatnię należy opuścić 10 min po zakończeniu zajęć. 

7. Przed wejściem na pływalnię wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środka myjącego. 

8. Zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach. 

9. Przed wejściem na halę pływalni należy przejść przez brodzik i obowiązkowo obmyć stopy środkiem 

dezynfekującym. 
 

10. Na terenie pływalni obowiązują stroje kąpielowe przylegające do ciała. 

11. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć ciało pod prysznicem. 

12. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osób dorosłych. 

13. Z pływalni nie mogą korzystać osoby których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich i innych 

przebywających na pływalni np., 

- chorych na górne drogi oddechowe (np. katar, kaszel, itp.,) 

- z chorobami skóry (grzybica, liszaje, egzema, itp.,) i nie zagojonymi ranami 

- z chorobami układu wydalania 

- mających trudności w oddychaniu 

- cierpiących na padaczkę zaburzenia równowagi, oraz choroby zakaźne z niewydolnością układu krążenia 

- uczulone na środki dezynfekujące 

14. Kierownictwu pływalni przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób wchodzących i przebywających na 

terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkować będzie wydaleniem z pływalni OSW. 

15. Dzieci do lat 3 mogą przebywać na pływalni w specjalnych pielucho-majtkach. 

16. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży powinny 

korzystać z pływalni i jej urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Kierownictwo 

pływalni OSW nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z pływalni przez te 

osoby. 

17. Wszelkie skaleczenia i urazy należy zgłaszać osobie dyżurującej na pływalni (np. instruktor, ratownik). 

18. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 20 osób, który odpowiada za nich przez cały 

czas przebywania na terenie pływalni(na niecce pływalni) - osoby te zobowiązane są bezwzględnie do 

wykonywania poleceń i nakazów prowadzącego zajęcia 

19. W niecce pływalni nie może przebywać więcej niż 40 osób (max 8 osób na torze). 

20. W przypadku grup rekreacyjnych na terenie pływalni musi być obecny ratownik. 

21. Zajęcia grupowe odbywają się ściśle według harmonogramu. 

22. Korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dla osób tam 

przebywających. 

23. Na terenie pływalni OSW kategorycznie zabrania się: 

 biegania oraz skoków do wody poza słupkami Starowymi 

 spożywania żywności oraz żucia gumy 

 wszczynania fałszywych alarmów 

 pozostawiania małych dzieci bez opieki 

24. W razie niebezpieczeństwa ratownik lub instruktor może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody. 

25. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca tym samym jest zobowiązany ponieść koszty naprawy. 

26. Za szkody nieletnich odpowiadają rodzice. 

27. Za negatywne skutki korzystania z pływalni OSW, spowodowane naruszeniem regulaminu , pływalnia OSW nie 

ponosi odpowiedzialności. 

 

ODPŁATNOŚĆ 

 

1. Opłata za wstęp pobierana jest z góry za jednostkę basenową 45 min według cennika OSW i nie podlega 

zwrotowi. 

2. studenci OSW na zajęcia studenckie wchodzą według ustalonego harmonogramu zajęć i nieodpłatnie 

3. studenci OSW mają obowiązek pozostawić w kasie pływalni OSW zastaw za opaskę magnetyczną w postaci 

legitymacji studenckiej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 



 

4. Faktury za usługi świadczone przez pływalnię OSW można otrzymać na podstawie przedłożonych 

paragonów fiskalnych w księgowości w budynku OSW ul. Jagiellońska 59,10-283 Olsztyn (Tel:89 5347153) 

5. W przypadku uszkodzenia paska elektronicznego lub jego zagubienia użytkownik zobowiązany jest 

uregulować należność w kwocie 50 złotych w kasie pływalni OSW. 

Bilety 

*bilet ulgowy przysługuje: -dzieciom (do 13 roku życia), powyżej 13 roku życia obowiązuje bilet normalny 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Za zniszczenie elementów wyposażenia obiektu, a także, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów przekazanych 

do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody. 

2. Pływalnia OSW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym szczególności wartościowe, zagubione na terenie 

obiektu oraz utracone na skutek kradzieży. 

3. Pływalnia OSW nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych na terenie obiektu. 

4. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji 

korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi. 

5. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania jacuzzi nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe 

użytkowanie basenu i jego urządzeń a Dyrekcja pływalni nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki. 

6. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Pływalni Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w 

Olsztynie. 

Tel:89

