
REGULAMIN PŁYWALNI 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WARSZAWA WAWER 

1. Pływalnia kryta jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer 

2. Na terenie pływalni znajdują się:  

o basen sportowy– 6 torów- długości 25 metrów i szerokości 12,5 metra, głębokości od 

120 cm do 180 cm, 

o basen rekreacyjny o głębokości od 90 cm do 135 cm wyposażony w hydromasaż, 

leżanki, gejzery wodne, rzekę z nurtem oraz kurtynę wodną 

o zjeżdżalnia długości 69 metrów, 

o jacuzzi o głębokości 75 cm, 

o strefa relaksacyjna z saunami, basenem półodkrytym głębokości 90 cm i jacuzzi, 

o pomieszczania sanitarne wraz z szatniami.  

3. Pływalnia czynna jest w godzinach 605-2145. 

4. Maksymalna dopuszczalna ilość osób korzystających jednocześnie z terenu pływalni wynosi 126 

osób. 

5. Na terenie pływalni mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet lub bilet wstępu. 

6. Czas pobytu na terenie pływalni liczy się od chwili przejścia przez bramkę wejściową do 

momentu odczytu „chipu” przy bramce wyjściowej przez kasjerkę w kasie obiektu:  

o na teren pływalni można wejść w godzinach 605-2045, 

o halę pływalni należy opuścić do godziny 2145, 

o teren pływalni należy opuścić do godziny 2200 

7. Karnety i bilety wstępu na teren pływalni uprawniają wyłącznie do rekreacyjnego korzystania z 

pływalni. 

8. Na terenie pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze:  

o długi dźwięk dzwonka lub gwizdka trwający 10 sekund – nakaz natychmiastowego 

opuszczenia terenu pływalni ze względów bezpieczeństwa, 

o dwa powtarzające się po sobie dźwięki dzwonka lub gwizdka trwające po 5 sekund - 

nakaz opuszczenia terenu pływalni – zakończenie pływania. 

9. Przed wejściem na teren pływalni należy obowiązkowo:  

o zmienić obuwie zewnętrzne na klapki, 

o pozostawić w szatni ubranie wierzchnie oraz  obuwie zewnętrzne (umieszczone w 

worku). 

10. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są posiadać:  

o czysty strój pływacki (bez kieszeni - nie mogą to być np. Spodenki gimnastyczne), 

o mydło, ręcznik, klapki na basen oraz czepek. 

11. Przed wejściem do hali pływalni, każda osoba jest obowiązana starannie umyć całe ciało z 

użyciem środków myjących oraz przejść przez brodzik odkażający stopy. 

12. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób 

pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, tak by mogli w każdej chwili udzielić 

dziecku pomocy. 

13. Dzieci do lat 3 korzystające z pływalni, muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki 

do kąpieli. 

14. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod 

opieką i nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

15. Atrakcje wodne tj. zjeżdżalnia, sauna, jacuzzi, posiadają regulaminy uzupełniające 

udostępnione w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

16. Kąpiący się są obowiązani mieć na głowach czepki. 

17. Po skorzystaniu z WC pływalni, należy umyć ciało przed ponownym wejściem do basenu. 

18. Po skończonej kąpieli w basenie i skorzystaniu z prysznica, należy dokładnie wytrzeć ciało 

ręcznikiem, aby nie wnosić wody do przebieralni. 

19. Zabrania się korzystania z pływalni osobom:  

o których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm i niedomytym, 

o chorym /z nieżytem górnych dróg oddechowych/, ze zmianami skórnymi lub ranami 

wskazującymi na możliwość zakażenia wody, 

o których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. 

20. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:  

o wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, 

o palenia papierosów, 

o wnoszenia i używania przedmiotów szklanych, niebezpiecznych i o ostrych krawędziach, 

o spożywania artykułów spożywczych i żucia gumy, 

o wprowadzania zwierząt, 



o biegania, wpychania do wody, 

o skoków do wody bez nadzoru osób uprawnionych, 

o pływania w okularach innych niż pływackie lub do nurkowania, 

o prowadzenia zajęć na terenie pływalni bez zgody administracji pływalni, 

o powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób. 

21. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do podporządkowania się decyzjom i nakazom 

wydawanym przez administrację pływalni i ratowników. Ratownicy ubrani są w jednolite 

czerwone koszulki z napisem „ratownik”. 

22.  Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, odpowiedzialni są ratownicy, a w przypadku 

zajęć zorganizowanych, także ich prowadzący i organizatorzy. 

23. Zajęcia zorganizowanie mogą się odbywać na terenie pływalni w grupie zorganizowanej lub 

indywidualnie tylko pod nadzorem osób uprawnionych do prowadzenia zajęć /ćwiczeń w wodzie/ 

i po wcześniejszym uzyskaniu zgody administracji pływalni. 

24. Zajęcia zorganizowane odbywają się według ustalonego przez administrację pływalni rozkładu 

zajęć. 

25. Opiekun grupy zorganizowanej  zobowiązany jest ponadto, do zapoznania uczestników grupy z 

regulaminem grup zorganizowanych. 

26. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub w innych miejscach na terenie pływalni, 

OSiR Warszawa Wawer nie ponosi odpowiedzialności. 

27. Osoby przyczyniające się do niszczenia mienia pływalni, ponoszą pełną odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. 

28. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu pływalni wraz z regulaminami 

atrakcji, mogą zostać usunięte z terenu pływalni z obowiązkiem uiszczenia opłaty za 

dotychczasowy pobyt. 

29. Prowadzenie przez osoby fizyczne i prawne, jakiejkolwiek formy zorganizowanych ćwiczeń na 

terenie pływalni, wymaga pisemnej zgody administracji obiektu. 

30. W trakcie trwania zawodów lub imprez na terenie pływalni za bezpieczeństwo na obiekcie 

odpowiada organizator. 

31. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania do celów publicznych bez 

zgody administracji obiektu. 

32. Za nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania regulaminu obiektu odpowiadają ratownicy. 

33. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OSiR 
Warszawa Wawer. 

  

Dyrektor OSiR Warszawa Wawer 

 


