
REGULAMIN PŁYWALNI SP 137 w Łodzi 
obowiązujący od 2 stycznia 2014 r. 

Podstawa prawna: 
Art. 5 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  

(Dz.U.2011.208.1240) ,  Zarządzenie nr 19/2013/14 z 2 stycznia 2014 r. Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi w sprawie zasad korzystania z pływalni. 

 
1. Pływalnia jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi ul.Florecistow 3b. 
2. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku 6.00 – 21.30, sobota 7.00-17.00. 
3. Do korzystania z pływalni są upoważnione osoby posiadające kartę wstępu  

lub jednorazowy bilet. 
4. Zabrania się wstępu na pływalnię osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

a także wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie pływalni. 
5. Osoby z zewnętrznymi oznakami chorób skórnych nie będą wpuszczane na teren 

pływalni. 
6. W czasie przeznaczonym na rekreację, dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie 

pływalni tylko pod opieką osób pełnoletnich. 
7. Osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 15 minut 

przed rozpoczęciem zajęć, w czasie ich trwania i 15 minut po zakończeniu zajęć.  
Po upływie tego czasu szatnia musi być przez nie opuszczona. 

8. Użytkowników pływalni obowiązuje: 
a) zmiana obuwia na obuwie  typu klapki, 
b) zmiana bielizny na strój kąpielowy, 
c) zakładanie czepka na głowę, 
d) mycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody. 

9. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu 
osób przebywających w obiekcie a w szczególności: 

a) wchodzić do wody bez zezwolenia prowadzących zajęcia, 
b) skakać do wody z rozbiegu, 
c) przytapiać współuczestników, 
d) biegać po niecce pływalni, 
e) zanieczyszczać wody, 
f) wprowadzać rowery na teren pływalni i szkoły, 
g) wprowadzać psów na teren pływalni i szkoły. 

10 Wszystkie zajęcia na pływalni odbywają się tylko w obecności trenera lub instruktora 
i ratownika. 

11 Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym lub czerwonym  
z emblematem WOPR. 

12 Zajęcia na pływalni odbywają się według rozkładu zajęć, który znajduje się 
u kierownika pływalni. 

13 Dziecięca  grupa nauki pływania nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną 
osobę prowadzącą zajęcia i nie więcej niż  30 pływających jednocześnie na niecce 
basenowej. 

14 Grupy rekreacyjne mogą liczyć maksymalnie 30 osób. 
15 Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane ściśle stosować się do poleceń 

prowadzącego zajęcia lub ratownika. 
16 Na sygnał „koniec zajęć” uczestnicy zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia 

niecki pływalni. 
17 Osoby niszczące obiekt i jego wyposażenie ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 
18 Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu pływalni. 
19 Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownika pływalni a w trybie odwoławczym do 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi ul. Florecistów 3b.  
 

        Dyrektor SP 137 w Łodzi 
 

Ewa Morzyszek - Banaszczyk 


