
Загальний регламент користування критим плавальним басейном імені Яна Кота у 
Бохні 

1. Басейн є бюджетною одиницею Бохнянської міської ґміни і працює щодня з 6.30 до 
21.30. 

2. Заняття в басейні можуть проводитися лише в присутності чергових рятувальників та 
інструкторів, якщо така вимога випливає із законодавчих положень та/або інших 
регламентів. 

3. Користуватися басейном можуть як окремі особи, так і організовані групи. 

4. Організовані заняття проводяться в басейні в групах не більше 15 осіб на одну особу, 
яка проводить заняття за встановленим розкладом. 

5.  В зоні басейну можуть перебувати особи, які мають дійсні вхідні квитки (стрічки з 
транспондером) або абонементні картки (перепустки), або ті, хто користується 
платними або безкоштовними організованими заняттями,  

6. Територія басейну визначається як територія, обмежена воротами: вхідними і 
вихідними. 

7. Рекомендується заходити на територію басейну до 20.20. Чашу басейну слід 
залишити до 21.20. Територію плавального басейну слід залишити до 21.30. 

8. Час перебування на території плавального басейну відраховується з моменту 
зчитування «чіпа» касиром у касі комплексу до повторного зчитування «чіпа» касиром. 

9. Діти до 7 років можуть перебувати в басейні тільки під постійним наглядом батьків 
або дорослих опікунів, причому діти до 3 років, які користуються атракціонами, 
доступними у залі комплексу, повинні носити одноразові підгузники для купання. 

10. У зв’язку з підвищеним вмістом вільного хлору у воді в рекреаційному басейні (що 
передбачено законодавством), батькам немовлят та дітей віком до 3 років 
рекомендується проконсультуватися з лікарем перед відвідуванням басейну та після 
кількох відвідувань об'єкту, щоб перевірити вплив цієї води на здоров’я дітей. 
Адміністрація басейну не несе відповідальності за наслідки перебування у воді з 
підвищеним вмістом вільного хлору. 

11. Перед входом в зал басейну кожна особа повинна ретельно вимити все тіло під 
душем із застосуванням миючих засобів і теплої води, а також пройти через піддон для 
дезінфекції ніг. 

12. Купальники зобов’язані носити шапочки. 

13. Особи, які користуються басейном, повинні мати при собі: чистий купальний костюм 
(без кишень, це не можуть бути, наприклад, тренажерні шорти, шорти-бермуди тощо) 
та мило чи інший миючий засіб, рушник, шльопанці та шапочку як невід'ємне 
обладнання. . 

14. Після використання туалету в комплексі вимийте тіло, перш ніж знову зайти у воду. 

15. Закінчивши перебування в басейні та прийнявши душ, ретельно витріть тіло 
рушником, щоб не занести воду в роздягальню. 



16. Особи, які користуються басейном, зобов’язані підтримувати порядок, чистоту, тишу 
і спокій та виконувати рішення та розпорядження чергових рятувальників. 

17. Відповідальність за безпеку людей, які користуються комплексом, несуть чергові 
рятувальники, а в разі організованих груп також їх опікуни та інструктори. Під час 
змагань або заходів за безпеку в комплексі несуть відповідальність організатор та 
опікуни команд. 

18. У громадський час на території комплексу допускається перебування до 120 осіб. 

19. Забороняється користуватися басейном особам: 
а) немитим, 
б) хворим / з катаром верхніх дихальних шляхів / з ураженнями шкіри або ранами, що 
вказують на можливість зараження води, 
в) стан яких свідчить про вживання алкоголю або інших одурманюючих речовин,   
г) із зовнішніми ознаками захворювань, що створюють ризик утоплення або загрозу для 
навколишніх. 

20. Особи з поганим станом здоров’я, фізичними можливостями або самопочуттям 
(утруднене дихання, порушення рівноваги, епілепсія, серцево-судинні розлади, 
неврологічні розлади, інфекційні захворювання) повинні користуватися басейном 
відповідно до свого поточного стану здоров’я та з особливою обережністю. Такі особи 
можуть користуватися басейном лише у супроводі опікуна та після інформування про 
ситуацію чергових рятувальників. 

21. Вагітні жінки повинні користуватися басейном відповідно до свого поточного стану 
здоров’я та з особливою обережністю. 

22. На всій території об'єкту заборонено продавати, подавати, приносити та вживати 
алкогольні напої, інші одурманюючі засоби та курити, а також заборонено вхід з 
домашніми тваринами. 

23. Користувачам басейну заборонено створювати ситуації, що загрожують безпеці 
людей, які там перебувають, зокрема забороняється: 
а) бігати по доріжках, що оточують басейн, 
б) стрибати з країв до басейну, 
в) забруднювати воду, 
г) приносити їжу, їсти, жувати жуйку в залі басейну, 
д) приносити скляні ємності, гострі інструменти та інші небезпечні предмети в зал 
басейну, 
е) використовувати рятувальне обладнання не за призначенням, 
є) ініціювати помилкові тривоги, 
ж) створювати шум. 

24. На території басейну заборонена неввічлива поведінка, то поведінка, що вважається 
непристойною або образливою. 

25. Стрибки у воду зі стартових тумб і пірнання в воду допускаються лише за згоди 
чергових рятувальників або під наглядом інструктора, що проводить заняття. 

26. Забороняється входити на територію басейну у верхньому одязі та взутті – їх 
необхідно залишити в роздягальні. Інший одяг слід залишити в шафці в роздягальні. 



27. Керівництво та персонал басейну не несуть відповідальності за цінності, які не 
передані на зберігання, а залишені в роздягальні чи деінде на території об'єкту. 

28. Люди, які нищать майно басейну, несуть повну матеріальну відповідальність за 
заподіяну шкоду. 

29. Особа, яка знищить або втратить: жетон для сухої роздягальні платить 10 зл/шт., 
стрічку з транспондером для мокрої роздягальні платить 35 злотих/шт. 

30. У ситуаціях особливої небезпеки всі учасники купання повинні негайно покинути 
басейн, коли подається звуковий сигнал чергового рятувальника. 

31. Керівництво басейну може контролювати всі заняття, а в разі серйозного 
невиконання Регламентів або інших правил, що діють на території басейну, може 
заборонити подальше використання басейну. 

32. Детальні правила користування послугами басейну викладені в цьому Регламенті 
та: 
а) регламенті перебування організованих груп, 
б) регламенті користування гіркою, 
в) регламенті користування джакузі, 
г) регламенті користування сауною, 
д) оголошеннях та інформації від керівництва басейну, що знаходяться на території 
об'єкту. 

33. Особи, які не дотримуються Регламентів або інших норм, що діють на території 
басейну, будуть видалені з території басейну (з обов’язковим сплатою плати за 
перебування). У разі категоричної відмови виконувати положення Регламенту або 
розпорядження працівників басейну можуть бути викликані охорона, муніципальна 
поліція або поліція. 

34. На осіб, які регулярно порушують положення Регламенту або інших правил, що 
діють у плавальному басейні, накладаються штрафні санкції, визначені відповідно до 
окремих правил. 

35. Медичний пункт розташований у кімнаті чергових рятувальників. 

36. Телефон екстреної допомоги знаходиться у кімнаті чергових рятувальників та в касі 
басейну. 

37. Номери телефонів екстреної допомоги: 
a) Служба швидкої допомоги 999 
б) Поліція 997 
в) Пожежна служба 998 
г) Номер телефону екстреної допомоги 112 

38. Книга скарг і пропозицій доступна в касі басейну. 

39. Вхід на територію басейну означає прийняття положень цього Регламенту. 


