
 

 

 
 

TCZEWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z ODKRYTEJ PŁYWALNI 
Przyjmuje się, że osoba nabywająca bilet wstępu na pływalnię zna i akceptuje niniejszy 

regulamin. 

 

1. Pływalnią odkrytą w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 28A, administruje 

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji. Czynny jest przez 7 dni w tygodniu w 

określonych godzinach przez Dyrektora TCSiR podanych do wiadomości na 

tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.tcsir.pl 

 

2. Z pływalni odkrytej mogą korzystać osoby indywidualne po wykupieniu biletu. 

 

3. Jednorazowo na obiekcie odkrytego basenu może przebywać maksymalnie 400 

osób, 
 

4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece 

dzieci. 

 

5. Obowiązuje pływanie w strojach kąpielowych lub kąpielówkach, a przed 

wejściem do wody umycie pod natryskiem całego ciała mydłem. 

 

6. Zabrania się: 

a) palenia tytoniu, używania e papierosów, spożywania alkoholu i zażywania 

środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem na terenie 

kompleksu basenów odkrytych, 

b) przynoszenia szamponów, napoi, kosmetyków itp. w opakowaniach 

szklanych i innych przedmiotów z elementami szkła, 

c) spychania do wody innych użytkowników, 
d) skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi Ratownika (nie dotyczy 

grup zorganizowanych pod okiem instruktora) 

e) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i 

innych osób, 

f) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika lub gdy wywieszona jest 

flaga czerwona, 

g) wprowadzać zwierząt, 

h) biegać oraz grać w piłkę wokół basenu, 
i) fotografowania i filowania osób trzecich bez zezwolenia. 

 

7. W związku z COVID-19: 

a) zakaz korzystania z pływalni w razie objawów ostrej infekcji, złego 

samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała, 

b) zaleca się zachowanie dystansu społecznego, (stałe utrzymywanie 

odległości ok. 2 m od innych odwiedzających na całym obszarze obiektu) 

c) obowiązkowo wykonuje się dezynfekcje rąk dla wchodzących i 

opuszczających obiekt 

d) obowiązkowe zasłanianie twarzy w strefie sanitariatów i przebieralni, 

http://www.tcsir.pl/


8.  Za bezpieczeństwo wszystkich osób pływających (będących w wodzie) 

odpowiada Ratownik pełniący dyżur. Ratownik odpowiada też za 

bezpieczeństwo użytkowników indywidualnych. Ratownik pełni dyżur ubrany 

w koszulkę oznaczoną elementami WOPR z napisem RATOWNIK. 

 

9. Zawartość szafek jest sprawdzana po wyjściu ostatniego klienta. Pozostawiane w 

szafkach rzeczy będą przechowywane, po upływie zostaną 7 dni przekazywane 

do Domu Dziecka. 

 

10. Z kąpieli nie mogą korzystać osoby chore, stwarzające niebezpieczeństwo 

utonięcia /padaczka/ lub stanowiące zagrożenie dla innych /np. osoby 

posiadające rany, choroby skóry, choroby zakaźne/. 

 

11. Przedmioty wartościowe oraz pieniądze można złożyć do szafek depozytowych. 

 

12. Za wszelkie szkody wynikłe z winy użytkowników odpowiada materialnie osoba 

winna. 

 

13. Na kompleksie basenów prowadzony jest całodobowy monitoring wizyjny. 

 

14. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są 

podporządkować się nakazom ratownika. Osoby naruszające porządek publiczny 

lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu. 

 

15. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej oraz innych 

czynności zarobkowych na terenie TCSiR bez zgody Dyrektora. 

 

16. Kwestie sporne związane z korzystania z pływalni rozstrzyga Dyrektor TCSiR 

lub Kierownik obiektu. 
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