
 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 23/2018/2019 

Rektora UKW 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

(Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 97/2016/2017) 

 

Regulamin korzystania odpłatnie z pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej  

i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

§ 1 

Zasady odpłatnego korzystania z pływalni 

1. Pływalnia kryta znajduje się w Budynku AB Centrum Edukacji Kultury Fizycznej  

i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

2. Z pływalni można korzystać wyłącznie w obecności ratownika wodnego. 

3. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających w pływalni odpowiadają ratownicy.  

4. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor 

prowadzący zajęcia. 

5. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są 

podporządkować się nakazom ratowników. 

6. Ratownikami są osoby noszące strój w napisem RATOWNIK. 

7. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się u ratownika. 

8. W wodzie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 48 osób (max. 8 osób na torze), a w 

przypadku zajęć grup zorganizowanych nie więcej niż 45 osób.  

9. Głębokość basenu wynosi w najpłytszym miejscu 1,45 m, a w najgłębszym 2,0 m. 

10. Z pływalni korzystać mogą: 

a) indywidualni użytkownicy, 

b) grupy zorganizowane. 

11. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

a) których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających, 

b) z chorobami skórnymi i ranami otwartymi, 

c) z chorobami układu wydalania, 

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

e) z chorobami zakaźnymi, 

f) z innymi przeciwskazaniami lekarskimi np. zaburzenia równowagi, padaczka, 

g) uczulonych na środki dezynfekujące. 

12. Basen nie jest przeznaczony dla dzieci do lat 6.  

13. Basen jest chlorowany. 

14. Dzieci w wieku szkolnym mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych. 

15. Obowiązkiem osób korzystających z pływalni jest: 



a) przed wejściem na teren sfery basenowej użytkownicy zobowiązani są do zmiany, w holu, 

obuwia na czyste obuwie plażowe, następnie pozostawienie okryć zewnętrznych i 

reklamówki z obuwiem w portierni/szatni, 

b) pobranie z portierni/szatni klucza od szafki. 

c) przebranie się w strój kąpielowy (mężczyzna – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni, 

ściśle przylegające do ciała) i pozostawienie odzieży w szafce, 

d) przed wejście na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z 

użyciem własnych środków myjących, zabrania się używania kosmetyków w szklanych 

opakowaniach, 

e) przed wejściem na halę basenową należy obowiązkowo obmyć stopy  środkiem 

dezynfekującym przechodząc przez brodzik, 

f) podporządkowanie się poleceniom ratowników i instruktorów, 

g) utrzymanie czystości i porządku w strefie basenowej. 

16. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy, czepek i klapki. 

17. Użytkownicy pływalni upoważnienie są do korzystania z szafki basenowej na  

15 minut przed rozpoczęciem pływania i opuszczenie szatni basenowej maksymalnie po 15 

minutach od wyjścia z wody. 

18. Indywidualne pływanie rozpoczyna się zawsze o pełnej godzinie i trwa 45 minut.  

O wejściu i wyjściu z wody informuje ratownik. 

19. Na basenie obowiązuje zakaz: 

a) używania masek do nurkowania oraz płetw z wyjątkiem zajęć dydaktycznych, 

b) używania płetw oceanicznych, 

c) kąpieli w biżuterii i zegarkach, 

d) biegania, popychania osób i skakania do wody, 

e) nurkowania, 

f) urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów,  

g) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie, 

h) zanieczyszczania wody, 

i) spożywania posiłków, napojów, żucia gumy w czasie przebywania w strefie basenowej, 

j) wchodzenia do wody po wysiłku i na czczo. 

20. Na plaży wokół niecki basenu mogą przebywać tylko osoby korzystające z basenu, 

instruktorzy i trenerzy. Instruktorów i trenerów obowiązuje strój sportowy. 

21. Osoby towarzyszące mogą przebywać tylko na widowni basenu. 

22. Należy natychmiast powiadomić ratownika w przypadku: 

a) złego samopoczucia i innych dolegliwości, 

b) zauważenia tonięcia. 

23. Sygnał „ALARM” (długi, ciągły sygnał lub dźwięk dzwonu) zobowiązuje wszystkich do 

natychmiastowego wyjścia z wody. 

24. Obowiązki opiekuna/instruktora grupy określa odrębny regulamin (Zał. Nr 5 Zarządzenia nr 

97 Rektora UKW Regulamin określający obowiązki opiekuna/instruktora grupy 

zorganizowanej na pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). 

25. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność za zniszczone 

mienie Uczelni. 



26. Za zagubiony lub uszkodzony klucz, bądź żeton odpłatność wynosi 15 zł. 

27. CEKFiS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty 

pozostawione w strefie basenowej. 

28. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z 

terenu pływalni. 

29. Szczegółowe zasady dotyczące grup zorganizowanych określa odrębny regulamin (Zał. Nr 4 

Zarządzenia nr 97 Rektora UKW Regulamin określający korzystanie grup zorganizowanych z 

pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy). 

30. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane są do 

zmiany wózka na wózek basenowy w strefie obsługi osób niepełnosprawnych. Opiekun osoby 

niepełnosprawnej ma na basen wstęp wolny. 

31. Opiekuna osoby niepełnosprawnej zapewnia sama osoba niepełnosprawna.  

32. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest jedna szatnia koedukacyjna. 

33. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku musi samodzielnie skorzystać  

z podnośnika basenowego obsługiwanego przez ratownika. 

34. Osoba niepełnosprawna jest osobą samodzielną, potrafiącą pływać, a jej stan zdrowia 

umożliwia korzystanie z basenu oraz nie zagraża z powodu choroby lub niepełnosprawności 

zdrowiu innym użytkownikom basenu. 

 

§ 2 

           Odpowiedzialność 

1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie 

przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości 

szkody. 

2. Zarządca basenu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy 

wartościowe, zagubione na terenie obiektu przedmioty oraz utracone na skutek kradzieży.  

3. Zarządca basenu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali 

basenowej. 

4. Zarządca basenu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. 

5. Zarządca basenu nie odpowiada za kradzieże na parkingu (niestrzeżonym) oraz uszkodzenia 

ciała wynikające z naruszenia Regulaminu. 

6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie 

basenu i jego urządzeń, a Zarządca basenu nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego 

skutki. 

7. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminów 

obowiązujących na pływalni CEKFiS UKW.  

8. Sprawy odpłatności reguluje Zarządzenie 22/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad odpłatności w korzystaniu 

z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

 


