
1. Postanowienia ogólne 

Pływalnia jest obiektem, wchodzącym w skład Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu i stanowi własność Akademii 

Pływania/ Full Fun, ul. Szeligowskiego 85/2, 71-051 Szczecin, NIP: 852-153-95-91, REGON: 812531430. 

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników pływalni. Wraz z wejściem na teren pływalni użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się 

i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

Za bezpieczeństwo osób przebywających na hali basenowej odpowiedzialni są ratownicy. 

Za bilet wstępu klient obowiązany jest uiścić opłatę zgodną z aktualnym cennikiem. 

2. Zasady korzystania z pływalni 

1) Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała, dla mężczyzn 

kąpielówki lub spodenki przylegające do ciała. Strój nie może posiadać kieszeni, guzików ani wstawek metalowych lub plastikowych. 

2) Przed wejściem na nieckę basenową obowiązkowo opłukać całe ciało, łącznie z głową, pod natryskiem. 

3) Kąpiel tylko w czepkach. Czepki obowiązują również na zajęciach zorganizowanych tj. aqua aerobk, aqua senior, zdrowy kręgosłup, aqua 

cycling, nauka pływania.  

4) Na terenie basenu obowiązuję obuwie zmienne – klapki.  

5) Do sauny suchej wchodzimy z ręcznikiem, kamienie polewane są przez ratownika. Po saunie obowiązkowy prysznic.  

6) Dzieci do lat trzech powinny przebywać w wodzie w specjalnych pielucho majtkach. 

7) Osobom ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności, a także osobom z orzeczoną niepełnosprawnością wstęp i pobyt na 

terenie pływalni jest dozwolony tylko z pełnosprawnym opiekunem. 

8) Dzieci poniżej lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu oraz korzystać z kąpieli i urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby te 

ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci. 

9) Na terenie pływalni może przebywać jednorazowo do 25 osób. 

 

Zabrania się korzystania z pływalni osobom: po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych; z chorobami zakaźnymi, 

stanami zapalnymi skóry, otwartymi ranami, schorzeniami mogącymi rozprzestrzeniać się poprzez wodę, itp.; z chorobami 

stwarzającymi niebezpieczeństwo utonięcia; 

 

W celu zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa, na terenie pływalni zabrania się: palenia papierosów, spożywania alkoholu i stosowania 

środków psychoaktywnych; wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych; przestawiania znaków 

graficznych; biegania i wpychania do wody innych użytkowników; skakania do wody, w tym na głowę; wszczynania fałszywych alarmów, 

niszczenia wyposażenia; zanieczyszczania wody basenowej; konsumpcji artykułów żywnościowych; żucia gumy. 

Na ciągły sygnał syreny alarmowej bądź gwizdka kąpiący obowiązani są do natychmiastowego wyjścia z wody a następnie podporządkowania 

się poleceniom ratowników oraz pozostałych pracowników pływalni. 

Zabrania się propagowania wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych bez zgody Akademii Pływania/Full Fun. 

3. Odpowiedzialność 

W przypadku zagubienia, uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotów i urządzeń, które stanowią własność Akademii Pływania/Full Fun, 

użytkownicy obowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody. 

W przypadku zagubienia identyfikatora lub samego klucza od szafki na garderobę użytkownik obowiązany jest uiścić karę umowną w kwocie 50 

zł. 

Za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach na garderobę, a nie w szafkach depozytowych Akademia Pływania/Full fun nie 

ponosi odpowiedzialności. 

Rzeczy znalezione na terenie pływalni powinny być przekazane personelowi obiektu tj. ratownikom lub obsłudze kasy. Zatrzymanie rzeczy 

znalezionych stanowi naruszenie prawa. 

Każda działalność zarobkowa wewnątrz obiektu - w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy 

klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą Akademii Pływania/ Full Fun. 

4. Postanowienie końcowe 

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać usunięte z Kompleksu bez prawa do zwrotu kosztów 

zakupu biletu wstępu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w sprawach o wykroczenie. 

Zgodnie z regulaminem wykupując karnet wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Pływania/FullFun ul. 

Szeligowskiego 85/2 Szczecin. Tym samym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Akademie Pływania/FullFun w 

zakresie obejmującym działalność. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07 grudnia 2021 r. i obowiązuje na czas nieokreślony. 


