REGULAMIN
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. ST. WARSZAWY W DZIELNICY WŁOCHY
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Administratorem obiektu przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie zwanego dalej Ośrodkiem, jest Ośrodek
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy Włochy, z siedzibą przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie.
2. Ośrodek czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w soboty i niedziele od 8.00 do 22.00
(godziny wynajęcia hali sportowej mogą być wydłużone) i proponuje klientom korzystanie z pływalni
wraz z atrakcjami wodnymi, sauny oraz hali sportowej.
3. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń
Ośrodka należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i instrukcjami użytkowania poszczególnych
obiektów i atrakcji wodnych oraz stosować się do nich.
Za zapoznanie z regulaminem i instrukcjami uczestników grup odpowiedzialny jest opiekun lub
kierownik grupy.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie a także
osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub
pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom ratowników i służb porządkowych.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:


palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,



wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,



wnoszenia do hali pływalni żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,



wprowadzania i przebywania zwierząt,



wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych
podobnie działających.

7. Organizator pobytu grupy osób ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
8. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Ośrodka posiadają wymagane atesty i zapewniają,
przy zgodnym ze stosownymi instrukcjami użytkowaniu, bezpieczne z nich korzystanie.
9. Szczegółowe zasady korzystania z innych urządzeń, atrakcji i poszczególnych obiektów Ośrodka
regulują odrębne regulaminy (zasady korzystania) stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu i
znajdujące się w pobliżu tych obiektów:


Załącznik Nr 1 – Zasady korzystania z Hali Pływalni



Załącznik Nr 2 – Zasady korzystania z sauny



Załącznik Nr 3 – Zasady korzystania z wanny z hydromasażem



Załącznik Nr 4 – Zasady korzystania ze zjeżdżalni



Załącznik Nr 5 – Zasady korzystania z Hali Sportowej



Załącznik Nr 6 – Regulamin grup zorganizowanych



Załącznik Nr 7 – Zasady korzystania ze sztucznej rzeki

10. Obiekty Ośrodka są monitorowane w sposób ciągły.
11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe niepozostawione w depozycie.
12. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody
Dyrekcji Ośrodka.
13. Każdy użytkownik Ośrodka ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników
lub innych pracowników funkcyjnych obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne
zagrożenia dla użytkowników obiektu. W razie konieczności należy powiadomić odpowiednie służby
dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
14. Każda osoba zamierzająca korzystać z obiektu Ośrodka może w recepcji uzyskać informację o
zakresie usług świadczonych w danym czasie w obiekcie bądź występujących w tej mierze ograniczeń,
zaś decyzję co do korzystania z obiektu podejmuje na własne ryzyko.

Dyrektor OSiR Włochy

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. ST. WARSZAWY W DZIELNICY WŁOCHY
ZASADY KORZYSTANIA Z HALI PŁYWALNI
1. Przed wejściem na teren hali pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń
Ośrodka , należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i
atrakcji wodnych i bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu.
2. Klienci indywidualni i w grupach zorganizowanych mają prawo wstępu na teren hali pływalni na
podstawie wykupionego biletu (karnetu). Wykupienie biletu (karnetu) jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.
3. Osoby przebywające na terenie hali pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
używające wulgaryzmów, a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, nie
stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń ratowników lub pracowników, mogą
zostać usunięte z hali pływalni bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
4. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników,
odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
5. Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania w hali pływalni w klapkach.
6. Opiekun grupy, po wejściu do hali pływalni, zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem ze
stanowiska nr 1 celem ustalenia zasad korzystania z hali pływalni przez grupę.
7. Grupa pływająca lub uczestnicząca w zajęciach specjalistycznych nie może liczyć więcej niż 15
uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
8. Zajęcia nauki pływania mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania, ratowników i
opiekunów grup szkolnych.
9. Zajęcia specjalistyczne mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów odpowiedniej
specjalności i ratowników, a w przypadku grup szkolnych - dodatkowo opiekunów grup szkolnych, w
ilości nie mniejszej niż jeden opiekun na 15 uczestników zajęć.
10. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w KASIE.
11. W hali pływalni obowiązują klapki, czepek oraz strój kąpielowy;


dla kobiet - jedno lub dwuczęściowy,



dla mężczyzn - elastyczne przylegające do ciała kąpielówki lub slipki o dowolnej długości
nogawek bez kieszonek i metalowych elementów.

12. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
13. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali pływalni do skorzystania z prysznica
celem umycia całego ciała.
14. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych (wanna z hydromasażem) należy bezwzględnie przestrzegać
zasad korzystania oraz stosować się do poleceń obsługi. Zaleca się korzystanie z w/w atrakcji w czasie
nie dłuższym niż 30 minut.

15. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania
znajdujących się przy stanowiskach startowych oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej lub poleceń
obsługi.
16. Na terenie hali pływalni zabrania się:


niszczenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,



biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań
zagrażających bezpieczeństwu,



przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających
lub zakłócających ocenę sytuacji,



wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także środków odurzających,



wszczynania fałszywych alarmów,



wchodzenia na balustrady, drabinki , stanowiska ratowników, murki okalające niecki pływalni
oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,



skakania do wody z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,



używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,



korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z zasadami,



spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali pływalni,



wrzucania do wody wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,



pływania w płetwach i wiosełkach ręcznych bez zgody ratownika,



zanieczyszczania wody basenowej,



dokonywania nagrań filmowych i/lub radiowych, a także robienia zdjęć fotograficznych bez
zgody administracji OSiR Włochy lub instruktora (ratownika),



używania mydła i innych środków chemicznych w nieckach pływalni.

17. Zabrania się korzystania z hali pływalni osobom, u których występujące oznaki zewnętrzne
wskazują na:


otwarte skaleczenia i rany,



brak higieny osobistej,



agresywne zachowania.

18. Zabrania się wchodzenia na teren hali pływalni oraz przebieralni z psami, bądź jakimikolwiek
innymi zwierzętami.
19. Osoby korzystające z wózków inwalidzkich przed wejściem na teren hali pływalni oraz
przebieralni zobowiązane są do zdezynfekowania swojego wózka, bądź używania wózka OSiR Włochy.
20. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także
kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń pływalni stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze
szczególną ostrożnością.
21. Dzieci przed ukończeniem 7-go roku życia mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

22. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać
niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
23. Osoby korzystające z hali basenowej są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży,
toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w
przebieralniach i zamykania tych szafek, natomiast w odniesieniu do rzeczy wartościowych – do ich
oddawania na przechowanie w szafkach depozytowych.
24. Na jednym torze może przebywać maksymalnie 8 osób.

25. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wyłączenia całości lub części akwenów wodnych oraz
innych obiektów na terenie Ośrodka dla potrzeb organizowanych zajęć specjalistycznych ,
zawodów i imprez okolicznościowych.
26. Wykonywanie ćwiczeń oraz treningów z zakresu nurkowania bezdechowego (pływanie
pod wodą) dozwolone jest wyłącznie za zgodą jednego z dyżurujących ratowników.
ODPŁATNOŚĆ
1. Opłata za bilety pobierana jest z góry według cennika i nie podlega zwrotowi.
2. Bilet lub karnet uprawniający do korzystania z sauny, uprawnia jednocześnie do korzystania z
sauny i basenu, natomiast bilet lub karnet uprawniający do korzystania z basenu, uprawnia wyłącznie
do korzystania z basenu.
3. Rozliczanie pobytu odbywa się na podstawie aktualnego cennika, a czas pobytu naliczany jest przez
Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK).
4. Na pływalnię można wejść do godziny 21.15, natomiast teren hali pływalni należy opuścić do
godziny 21.45.
5. Faktury za usługi świadczone przez OSiR można otrzymać w Kasie na podstawie przedłożonych
paragonów fiskalnych, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.
6. Bilety i karnety uprawniające do korzystania z obiektów Ośrodka nabywane mogą być wyłącznie w
kasie Ośrodka.
7. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie
przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione
na terenie obiektu przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych w hali pływalni.
4. Za zgubienie paska z kluczem i chipem elektronicznym użytkownik obowiązany jest uregulować
należność w wysokości 50 zł.
5. Ośrodek nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu,
zasad korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez użytkownika z niniejszym
regulaminem oraz instrukcjami użytkowania sauny, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
7. Zakup biletu (karnetu) jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu obiektu
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Włochy.
KARNETY
1. Termin ważności karnetu wynosi 12 miesięcy i liczony jest od dnia jego zakupu.
2. Karnet informuje o ilości minut, w czasie których okaziciel karnetu może przebywać w strefie
płatnej podczas korzystania z usług w ramach wykupionego karnetu.
3. Pobyt na obiekcie rozliczany jest poprzez pomniejszenie ilości minut na wykupionym karnecie.
4. Nie zwraca się środków pieniężnych za niewykorzystane minuty znajdujące się na karnecie,
zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu terminu ważności karnetu.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. ST. WARSZAWY W DZIELNICY WŁOCHY
ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY
1. Przed wejściem do sauny oraz rozpoczęciem korzystania z niej, należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem i bezwzględnie stosować się do niego w czasie pobytu.
2. Osoby przebywające w saunie i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające
wulgaryzmów, a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, nie stosujące się do
przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń ratowników lub pracowników, mogą zostać usunięte z
sauny bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
3. Osoby korzystające z sauny są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i
innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania
tych szafek, natomiast w odniesieniu do rzeczy wartościowych – do ich oddawania na przechowanie w
szafkach depozytowych.
4. Przed wejściem do sauny zaleca się dokładne umycie całego ciała pod prysznicem a następnie
wytarcie się do sucha ręcznikiem.
5. Niewskazane jest korzystanie z sauny zaraz po jedzeniu. Minimum to jedna godzina od spożycia
posiłku.
6. W saunie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
7. Wszelkich ustawień w panelu sterowania sauną dokonuje ochrona obiektu lub pracownik Ośrodka.
8. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać kamieni ani też manipulować przy piecu.
9. Z sauny należy korzystać w pozycji leżącej lub siedząc.
10. Z sauny należy korzystać nago lub w kostiumie bawełnianym ewentualnie ręczniku.
11. W razie niebezpieczeństwa należy nacisnąć przycisk alarmowy znajdujący się wewnątrz
sauny.
12. Niewskazane jest korzystanie z sauny przy następujących schorzeniach :
- ostre i przewlekłe choroby zakaźne,
- ostre choroby gorączkowe, w tym również początkowy okres choroby przeziębieniowej,
- skłonność do krwawień,
- schorzenia przewlekłe, takie jak - gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz
niedokrwistość,
- padaczka i stany psychotyczne,
- choroby układu krążenia w tym choroba wieńcowa, stany po przebytym zawale, stany po wylewach,
schorzenia naczyń krwionośnych, oraz wszelkie zapalenia żył,
- jaskra.
13. Niewskazane jest korzystanie z sauny kobietom w ciąży.
14. Zabrania się korzystania z sauny osobom niepełnoletnim.

15. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach.
16. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
17. Zaleca się zachowanie cyklu polegającego na nagrzewaniu i schładzaniu ciała. Przy czym należy
pamiętać, że gwałtowne schłodzenie może mieć niekorzystne następstwa dla organizmu.
18. Dla własnego bezpieczeństwa nie jest wskazane korzystanie z sauny samotnie.
19. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
20. Ośrodek nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i
wskazań obsługi.
21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez użytkownika z niniejszym
regulaminem.
22. Zakup biletu (karnetu) jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu obiektu
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Włochy.

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. ST. WARSZAWY W DZIELNICY WŁOCHY
ZASADY KORZYSTANIA Z WANNY Z HYDROMASAŻEM
1. Wanna z hydromasażem jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niej obowiązują
przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz niniejsze zasady.
2. Każda osoba korzystająca z wanny ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami
informacyjnymi.
3. Korzystanie z wanny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Wanna dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 16 roku życia.
5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz
kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
6. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z wanny wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny należy zachować szczególną ostrożność.
8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny.
9. W wannie może jednorazowo przebywać maksymalnie 7 osób.
10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających z wanny i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a
w szczególności:
a) wchodzenia i wychodzenia w inny sposób niż poprzez schodki,
b) użytkowania, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
c) użytkowania wanny w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny
widoczny sposób,
d) wpychania osób do wnętrza ,
e) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych np.: szamponów, olejków, soli
kąpielowych, itp.
f) przebywania w wannie w pozycji stojącej,
g) zanurzania głowy i twarzy,
h) wylewania wody z wanny.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i obsługa pływalni.
Wszystkie osoby korzystające z wanny z hydromasażem są zobowiązane bezwzględnie stosować się
do ich poleceń.
12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu, wszelką odpowiedzialność
ponosi użytkownik.
13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu mogą być
usuwane z wanny, a także z terenu pływalni.
UWAGA! Dłuższe przebywanie w wannie może wywołać przegrzanie organizmu
Symptomy to nagły spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy, zasłabnięcie.

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO REGULAMINU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. ST. WARSZAWY W DZIELNICY WŁOCHY
ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDZALNI
• DŁUGOŚĆ RURY: 43 m • RÓŻNICA POZIOMÓW: 5 m
Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej wszystkie przepisy regulaminu
ogólnego.
Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:
• kolor zielony – wolny zjazd,
• kolor czerwony – zakaz zjazdu
1. Zjeżdżać można tylko w obecności ratownika.
2. Dzieci do lat 7 mogą zjeżdżać wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
3. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
4. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała
i jest surowo wzbroniony.
5. Zjazd odbywa się pojedynczo.
6. Po starcie obowiązuje pozycja SIEDZĄCA lub LEŻĄCA z nogami skierowanymi w dół.
7. Nie wolno zatrzymywać się w trakcie zjazdu.
8. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
9. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, na brzuchu i
głową do przodu.
10. Przed zjazdem należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
11. Korzystając ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i innych.
12. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
13. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełnią ratownicy.
14. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom
ratowników.
15. Zjazd odbywa się na własne ryzyko.

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO REGULAMINU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. ST. WARSZAWY W DZIELNICY WŁOCHY
ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
1. Przed wejściem na teren hali sportowej oraz rozpoczęciem korzystania z niej, należy zapoznać się z
niniejszym regulaminem i bezwzględnie stosować się do niego w czasie pobytu.
2. Przebywanie na hali dozwolone jest za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna (nie dotyczy
osób pełnoletnich wynajmujących halę).
3. Osoby korzystające z hali mają obowiązek zmiany odzieży i obuwia na sportowe nie pozostawiające
śladów na parkiecie.
4. Podczas korzystania z hali nie wolno mieć przy sobie biżuterii (w szczególności łańcuszków i
kolczyków), telefonów i tym podobnych rzeczy.
5. Osoby przebywające na terenie hali sportowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
używające wulgaryzmów, a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, nie
stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń pracowników, mogą zostać usunięte z
hali bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
6. Pobieranie kluczy do szatni i kluczyków do szafek odbywa się u pracowników Ośrodka (w kasie lub
u instruktora sportu) za okazaniem i pozostawieniem dokumentu stwierdzającego tożsamość, bądź u
pracowników ochrony Ośrodka.
7. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą pracowników
Ośrodka, a w razie ich nieobecności za wiedzą pracowników ochraniających obiekt.
8. Na terenie hali sportowej zabrania się:


niszczenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,



wszelkich

zachowań

zagrażających

bezpieczeństwu

uczestników

zająć

oraz

osób

przebywających na widowni,


przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających
lub zakłócających ocenę sytuacji,



wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia
tytoniu,



wszczynania fałszywych alarmów,



wchodzenia na balustrady, siatki osłaniające halę oraz inne elementy wyposażenia, które do
tego nie służą.

9. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie
przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub
zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.

11. W razie jakiegokolwiek zagrożenia życia i zdrowia użytkowników lub widzów znajdujących się w
hali należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka, pracowników ochrony oraz służby
porządkowo-ratownicze.
12. Ośrodek nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
13. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wyłączenia całości lub części hali sportowej oraz innych
obiektów na terenie Ośrodka dla potrzeb organizowanych zajęć specjalistycznych, zawodów i imprez
okolicznościowych.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO REGULAMINU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. ST. WARSZAWY W DZIELNICY WŁOCHY
REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH
1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z usług świadczonych
przez OSiR Włochy, będących pod stałą opieką i nadzorem nauczyciela, trenera lub innej osoby
posiadającej stosowne uprawnienia, zwanej dalej opiekunem grupy.
2. Opiekunem grupy może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
3. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminami
obowiązującymi w OSiR Włochy.
4. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym,
fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z
ta wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na terenie
pływalni OSiR Włochy i korzystania przez jej uczestników z poszczególnych części obiektu i
atrakcji wodnych.
5. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:


15 uczestników pełnoletnich lub w wieku szkolnym,



10 uczestników w wieku przedszkolnym.

6. Opiekunowie grup co najmniej 10-osobowych wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
7. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:


przed rozpoczęciem korzystania z obiektów OSiR Włochy lub atrakcji wodnych
zapoznanie uczestników grupy z regulaminami w nich obowiązującymi,



załatwienie w recepcji wszelkich formalności związanych z wejściem grupy
zorganizowanej,



pobrania i oddania pasków z kluczami do szafek basenowych w przypadku korzystania
z pływalni,



wprowadzenie grupy do szatni oraz dopilnowanie przebrania się w odpowiednie stroje
kąpielowe (w przypadku korzystania z pływalni) lub sportowe (w przypadku
korzystania z hali sportowej),



przypomnienie grupie o zasadach korzystania natrysków i toalet,



wprowadzenie grupy do hali basenowej i zgłoszenie tego faktu dyżurującemu
ratownikowi wraz z podaniem stanu liczebnego grupy (w przypadku korzystania z
pływalni),



wprowadzenie grupy do hali sportowej i zgłoszenie tego faktu instruktorowi OSiR
Włochy wraz z podaniem stanu liczebnego grupy (w przypadku korzystania z hali
sportowej),



przebywanie na terenie hali basenowej lub sportowej przez cały czas pobytu w nich
grupy,



kontroli zachowania się uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej
lub sportowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania
bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub
urządzeń,



przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników grupy złożenia w
wyznaczonym miejscu sprzętu pływackiego lub sportowego,



po zakończonych zajęciach sprawdzenie stanu liczebnego grupy oraz wyprowadzenie z
hali basenowej lub sportowej grupy do szatni,



dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników
wszystkich rzeczy osobistych,



zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce podczas przebywania grupy na terenie
OSiR Włochy ratownikowi lub instruktorowi OSiR Włochy i potwierdzenie odnośnego
wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników,



wyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu OSiR Włochy oraz sprawne
opuszczenie jego terenu.

8. Grupy zorganizowane bez opiekunów nie będą wpuszczane na teren obiektów OSiR Włochy.
9. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników
grupy podczas jej przebywania na terenie OSiR Włochy.
10. Opiekunowie grup oraz ich uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom
ratowników oraz instruktorów OSiR Włochy.

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO REGULAMINU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. ST. WARSZAWY W DZIELNICY WŁOCHY
ZASADY KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEJ RZEKI
Długość – 13 metrów
Głębokość – 1,25 metra
Stopień trudności – trudna
1. Sztuczna rzeka jest integralną częścią pływalni OSiR Włochy i obowiązują na niej przepisy
części ogólnej oraz zasad korzystania z hali pływalni Regulaminu OSiR Włochy.
2. Każda osoba korzystająca ze sztucznej rzeki ma obowiązek zapoznania się z niniejszym
regulaminem.
3. Korzystanie ze sztucznej rzeki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Decyzję o włączeniu sztucznej rzeki podejmuje ratownik mając na uwadze bezpieczeństwo
znajdujących się w niej osób.
5. Sztuczna rzeka dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z
wyjątkiem dzieci do 10 roku życia.
6. Podczas zająć nauki pływania w basenie rekreacyjnym ratownik może odmówić włączenia
sztucznej rzeki.
7. Dzieci do 8 lat mogą korzystać ze sztucznej rzeki wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub
dorosłych opiekunów.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających ze sztucznej rzeki i pływalni lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:


wnoszenia do rzeki jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania ze sztucznej rzeki z
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, a w szczególności okularami,
biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami,
łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i dużym sprzętem pływackim,



zatrzymywania się i stawania wewnątrz rzeki,



nurkowania pod lustrem wody,



wchodzenia do sztucznej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym.

9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni
OSiR Włochy. Wszystkie osoby korzystające ze sztucznej rzeki są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu sztucznej rzeki wszelką
odpowiedzialność ponosi użytkownik.
11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane ze sztucznej rzeki, a także mogą zostać usunięte z terenu pływalni OSiR Włochy.

