Myślenicki Ośrodek Kultury i Sporu
Samorządowa instytucja kultury Miasta i Gminy Myślenice

Cz. 1
PROCEDURY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUS
Filia Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu
w okresie od 01. września 2020 r. do odwołania

Opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych
dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych
przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego

INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Godziny otwarcia Krytej Pływalni: 7:00-21:45.
2. Ostatnie wejście przez bramki w kasie Krytej Pływalni o godz. 21:00
3. W obiekcie Krytej Pływalni nie ma ograniczeń, obowiązuje regulaminowy limit osób
korzystających z obiektu, w tym torów basenowych oraz biorących udział w zajęciach
zorganizowanych.
Nie prowadzimy rezerwacji wejść. Klienci wpuszczani są wg kolejności, aż do osiągnięcia limitu. Po
osiągnięciu limitu klienci czekają na zewnątrz budynku aż do czasu zwolnienia się miejsca
UWAGA! Kryta Pływalnia nie gwarantuje możliwości skorzystania ze wszystkich urządzeń i atrakcji
w ramach pobytu na Krytej Pływalni. Za brak możliwości skorzystania z danej atrakcji Klientom nie
przysługuje zwrot opłaty za wejście. Ograniczenie ilości dostępnych miejsc nie powoduje obniżenia
ceny!

REGUŁY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BASENÓW I SAUN:
1. Drzwi wejściowe obiektu oraz wewnątrz obiektu w miarę możliwości i sprzyjających
warunków atmosferycznych pozostaną otwarte aby ograniczyć konieczność ich dotykania.
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2. Przed wejściem do obiektu obowiązuje nakaz założenia osłony ust i nosa oraz nakaz
dezynfekcji rąk przy wejściu oraz na terenie obiektu. Obsługa ma prawo nie wpuścić do
obiektu i nie obsłużyć osób nie realizujących tego obowiązku.

3. Klient zobowiązany jest do poruszania się w obrębie wyznaczonych miejsc bez zbędnych
dodatkowych czynności.
4. Należy zachować niezbędny dystans 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi
w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika
i utrzymywać minimalną odległości od innych osób wynoszącą 1,5 metra, także podczas
pływania w basenie.
5. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba. Zaleca się płatność
bezgotówkową.
6. Obowiązkowe przestrzeganie zasad higieny przez użytkowników pływalni - obowiązkowa
i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
7. Obowiązkowe przejście z szatni na halę basenową przez brodzik do dezynfekcji stóp, ścisły
rozdział strefy obutej i bosej.
8. Korzystanie z hali basenowej jest możliwe przy zastosowaniu zasady dystansu społecznego
wg aktualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa od kolejnego użytkownika.
9. Zabrania się pływania równoległego oraz prowadzenia rozmów podczas odpoczynku na
torach.
10. Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i
pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem
w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do
basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu
przebieralni. Obsługa ma prawo nie wpuścić do obiektu i nie obsłużyć osób nie
realizujących tego obowiązku.
11. Obowiązek korzystania z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. Drzwi
do saun muszą pozostawać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury. Brak
konieczności zakładania osłony ust i nosa w saunach.
12. Pobyt w obiekcie powinien zostać ograniczony tylko do czasu kąpieli w basenie i przebrania
się, nie zezwala się na odpoczynek i oczekiwanie lub przedłużanie pobytu ( hol główny, hol
kasowy, ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako poczekalnia na osoby
pływające). Krzesła, sofy oraz trybuny zostały wyłączone z użytkowania- pozostawiono tylko
niezbędne ławki w celu założenie butów.
13. Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży odbywają się zgodnie z harmonogramem
dostępnym na stronie internetowej Krytej Pływalni przy czym w godzinach tych Kryta
Pływalnia będzie również dostępna dla klientów indywidualnych.
14. Osoby prowadzące zorganizowana naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania limitu
osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady
zachowania dystansu społecznego.
15. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu do nauki i doskonalenia pływania, a
także do zabawy i rekreacji, będącego własnością szkółek pływackich lub przez nie
użytkowanego, każdorazowo po jego użyciu.
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16. Kryta Pływalnia udostępnia basenowy sprzęt do nauki pływania, zabawy i rekreacji tylko i
wyłącznie grupom szkolnym i innym grupom zorganizowanym. Instruktorzy prowadzący
zajęcia z takimi grupami zobowiązani są do dezynfekcji i porządkowania sprzętu po każdej
grupie. Instruktorzy/Szkółka Pływacka/Sekcja Pływacka zobowiązani są do korzystania z
własnego sprzętu. Zaleca się nie udostępnianie sprzętu do nauki pływania i rekreacji osobom
trzecim.
17. Do odwołania nie udostępniamy klientom indywidualnym basenowego sprzętu do nauki
pływania, zabawy i rekreacji. Zalecane jest korzystanie z własnego sprzętu i nie udostępnianie
go osobom trzecim.
18. Zakaz korzystania z obiektu osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg
oddechowych. Obsługa ma prawo nie wpuścić na teren obiektu osób z widocznymi
objawami chorobowymi.
19. Klienci, którzy w sposób rażący będą naruszać zasady bezpieczeństwa, zostaną upomniani
przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem
natychmiastowym.
20. W przypadku braku zapisów w niniejszych zasadach, obowiązuje regulamin ogólny Krytej
Pływalni.
21. Kryta Pływalnia zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian dotyczących ustalonych
limitów osób i dostępności miejsc oraz poszczególnych atrakcji z uwagi na ewentualne
zmiany wytycznych lub rozwój zagrożenia epidemicznego.
UWAGA! ZAKAZ KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ OSOBY Z OBJAWAMI INFEKCJI

WIRUSOWEJ - PRZEZDE WSZYSTKIM DRÓG ODDECHOWYCH, GORĄCZKĄ ORAZ OSÓB,
KTÓRE ODCZUWAJĄ ZŁE SAMOPOCZUCIE.
UWAGA Zapewniamy o regularnym prowadzeniu dezynfekcji szafek i kluczyków po każdym

użytkowniku, a także regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki,
drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody,
powierzchnie sanitarne i wokół basenów.
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