
REGULAMIN OGÓLNY 

krytej pływalni 

 

1. Na obiekcie pływalni funkcjonuje: basen sportowy (poziom „1”) z trybunami (w liczbie 

208 miejsc siedzących i 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych), basen rekreacyjny 

wraz atrakcjami wodnymi i torami do nauki pływania (poziom „1”), strefa saun (poziom 

„0”). 

2. Przed skorzystaniem z oferty krytej pływalni należy zapoznać się z obowiązującym 

regulaminem. 

3. Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym codziennie w godzinach 

od 6:00 do 22:00, za wyjątkiem ustalonych przez Prezesa Zarządu Projekt Kępno Sp. z o. o. 

dni wolnych (tj. wybranych dni świątecznych, przerwy technologicznej). 

4. Wejście na teren basenów i saun oznacza akceptację zapisów zawartych w regulaminie. 

5. W momencie zakupu biletu klient otrzymuje pasek basenowy (identyfikator 

z transponderem). Pasek jest jednocześnie kluczem do przypisanej do niego szafki, 

określonej numerem.  

6. Pasek basenowy upoważnia do korzystania z urządzeń oraz stref znajdujących się 

na obiekcie, a także pozwala na dokonywanie zakupów w restauracji (część mokra) 

i podlega rozliczeniu oraz zwrotowi przy wyjściu w kasie.  

7. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji paska 

przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera 

przy wyjściu. Opłata jest naliczana dla każdej osoby za każdą rozpoczętą minutę pobytu 

przekraczającą limit czasowy zgodnie z przyjętym cennikiem. 

*Opuszczenie strefy mokrej obiektu – rozliczenie paska basenowego, po ustalonych 

godzinach pracy obiektu (do 22:00) może być podstawą do naliczenia opłaty dodatkowej 

w wysokości 50 zł. 

8. Do każdego biletu dodane jest 15 minut gratis – czas na przebranie. 

9. QARIUM Kępno zastrzega sobie prawo do codziennej rezerwacji torów na basenie 

sportowym / rekreacyjnym na potrzeby grup zorganizowanych. 

10. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialni są ratownicy.  

11. Osoby przebywające na hali basenowej zobowiązane są stosować się do instrukcji 

i regulaminów korzystania z dostępnych atrakcji, znaków zakazu / nakazu oraz pozostałych 

rozmieszczonych na obiekcie wskazówek / informacji. 



12. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane 

są podporządkować się ich nakazom i poleceniom. 

13. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie poinformować ratowników 

dyżurnych. 

14. Ratownik lub pracownik obsługi może prosić użytkownika o zdjęcie lub nieużywanie 

dodatkowego sprzętu pływackiego (np. płetwy, deski itp.), jeśli istnieje niebezpieczeństwo, 

iż przedmioty te mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników basenu. 

15. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, 

tj. sportowcy, grupy szkolne, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne, które wykupiły 

bilet wstępu lub zawarły umowę z QARIUM Kępno, według ustalonego rozkładu zajęć. 

16. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób odbywających ćwiczenia ruchowe 

w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora lub trenera. Grupy zorganizowane muszą 

mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich 

podopiecznych przez cały czas przebywania w obiekcie. Uczestników pobytu grupowego 

obowiązuje odrębny REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH. 

17. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką rodziców 

lub pełnoletnich opiekunów. 

18. Dzieciom do lat 3 pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów przysługuje wstęp 

bezpłatny. 

19. Bilet ulgowy przysługuje: 

• dzieciom do lat 7 pod opieką osoby pełnoletniej – bez okazywania dokumentu, 

• uczniom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, 

• studentom do 26-go roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, 

• czynnym ratownikom WOPR – za okazaniem aktualnych uprawnień, 

• rencistom, emerytom po 60 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji)  

oraz posiadaczom Karty Seniora od poniedziałku do piątku do godziny 15.00, 

• honorowym dawcom krwi – za okazaniem ważnej legitymacji, 

• osobom posiadającym orzeczenie o lekkim i umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności – wyłącznie za okazaniem legitymacji lub dokumentu 

potwierdzającego stopień niepełnosprawności. 

*Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (za okazaniem 

legitymacji lub dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności) oraz dzieci 

do lat 16 – wejście do strefy basenów bezpłatne.  

**Opiekunowie osób wymagających opieki (1 opiekun na 1 osobę niepełnosprawną)  

- wejście do strefy basenów bezpłatne. 



20. Rozliczenie pobytu na basenach oraz w strefie saun musi nastąpić bezwzględnie 

najpóźniej do godziny 21:45 w kasie basenowej obiektu. 

21. Klienci dokonujący zakupu biletu o godzinie 20:45 lub później, mają obowiązek zakupić 

zgodnie z cennikiem bilet jednogodzinny bez prawa do zwrotu środków 

za niewykorzystany czas. 

22. Klient ma możliwość zatrzymania czasu na 10 minut, po którego przekroczeniu 

naliczana jest dopłata zgodnie z cennikiem. 

23. Opłata za zakupy / zamówienia w barze „mokrym” dokonywana jest paskiem 

basenowym, doliczana do pobytu i płatna w kasie przy wyjściu.  

24. Po wydrukowaniu paragonu reklamacje nie będą uwzględniane. 

25. Klient przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu 

przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny 

z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego regulaminu. 

26. Faktury za usługi świadczone przez QARIUM Kępno można otrzymać na podstawie 

przedłożonych paragonów fiskalnych (paragon za wniesioną opłatę oraz paragon 

rozliczający usługę) w kasie basenowej w terminie zgodnym z obowiązującymi regulacjami 

w tym zakresie. 

27. Na pływalni obowiązuje noszenie: 

• klapek, zmiana obuwia odbywa się w holu przed kasami, przed wejściem do strefy 

szatniowej, 

• stroju kąpielowego dla kobiet (jedno lub dwuczęściowego), a dla mężczyzn 

kąpielówek przylegających do ciała, 

• czepka kąpielowego na basenie sportowym (każdy użytkownik powinien mieć 

całkowicie schowane włosy). 

28. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, 

nie posiadać zamków błyskawicznych ani innych wstawek metalowych lub plastikowych, 

mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, 

jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni. 

29. Stroje kąpielowe wykonane z materiału zawierającego w składzie ponad 50% tworzywa 

sztucznego, podczas korzystania ze zjeżdżalni pod wpływem tarcia i podwyższonej 

temperatury mogą ulec uszkodzeniu, za co QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności. 

30. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody jest bezwzględnie zobowiązany 

umyć starannie całe ciało pod prysznicem przy użyciu ogólnodostępnych lub własnych 

środków kosmetycznych. 

31. Dla dzieci do lat 3 obowiązkowe jest stosowanie w celach ochronnych jednorazowej 

pieluchy kąpielowej (dostępne w sklepiku obsługiwanym przez kasjerki). 



32. Zabrania się korzystania z basenu osobom nietrzeźwym, a także takim, których oznaki 

zewnętrzne wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte 

skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, epilepsję, 

częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia 

równowagi. 

33. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu 

krążenia, osoby niepełnosprawne, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać 

na terenie pływalni jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany 

jest zgłosić obsłudze obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem 

i korzystać z atrakcji na własną odpowiedzialność. 

34. Na terenie obiektu zabrania się: 

• palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych, 

• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów 

niebezpiecznych, 

• stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, 

• używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony, 

• biegania po strefie basenów (rekreacja / sport), strefie saun oraz na pozostałych 

obszarach obiektu (korytarze, szatnie, prysznice itd.), 

• wpychania do wody innych użytkowników, 

• wchodzenia na murki / konstrukcje otaczające baseny, 

• skakania do wody z wyłączeniem basenu sportowego, podczas ćwiczeń 

na zorganizowanych zajęciach, 

• wnoszenia i konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych, 

z wyłączeniem baru „mokrego” i tarasu, 

• wrzucania do wody wszelkich przedmiotów obcych (np. klapki), 

• niszczenia wyposażenia, 

• hałasowania, 

• wprowadzania zwierząt, 

• zanieczyszczania wody basenowej. 

35. Przy korzystaniu z saun oraz atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, 

należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i do automatycznych 

sygnalizatorów urządzeń startowych. 

36. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w niecce sportowej dzieci i osób 

nieumiejących pływać. 

37. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu. 

38. Oznaczenie TOR SZYBKI na basenie sportowym dotyczy użytkowników pływających 

szybko (osobą decydującą jest ratownik). 



39. Korzystający z pływalni ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane 

zniszczenia / uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia. 

40. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu, Spółka Projekt Kępno 

nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty wartościowe, tj. w szczególności pieniądze 

(poniżej 200 zł), papiery wartościowe, telefony komórkowe, komputery i inne urządzenia 

przenośne oraz inne cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i biżuteria 

oraz przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, powinny zostać oddane 

na przechowanie do depozytu znajdującego się przy recepcji pływalni. W przypadku utraty, 

bądź uszkodzenia rzeczy oddanych na przechowanie Zarządca ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych określonych w art. 846 i następne kodeksu cywilnego. 

Pozostawienie przedmiotów wskazanych powyżej w depozycie jest płatne. Zarządca może 

odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo, 

jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu depozytu mają zbyt dużą wartość, lub gdy 

zajmują zbyt dużo miejsca. 

41. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do umieszczania i przechowywania 

wszystkich swoich rzeczy w wyznaczonych, numerowanych szafkach, prawidłowego 

zamykania tych szafek i sprawdzania czy pozostawiają je zamknięte, z zastrzeżeniem, 

iż przedmioty wartościowe powinny być oddane do depozytu recepcji, zgodnie 

z postanowieniami pkt 40. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

w strefie szatni na odzież wierzchnią przy wejściu, poza szafką oraz za rzeczy pozostawione 

w szafce nieprawidłowo zamkniętej przez użytkownika. 

42. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Administracji obiektu. Książka skarg i wniosków 

znajduje się w kasie biletowej w holu głównym. 

43. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się 

do zaleceń ratowników i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu pływalni 

bez prawa zwrotu uiszczonych opłat. 

44. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku 

do klientów, którzy nie przestrzegają postanowień regulaminu. Funkcjonowanie 

monitoringu wizyjnego na terenie obiektu określa szczegółowo Polityka monitoringu 

wizyjnego w Projekt Kępno Sp. z o. o. 

45. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej na terenie QARIUM Kępno, 

w tym również udzielania prywatnej nauki pływania bez uzyskania pisemnej zgody Prezesa 

Zarządu Spółki Projekt Kępno. W szczególności zabrania się handlu biletami wstępu 

przez osoby nieupoważnione. 

46. Zasady zachowania się i korzystania ze strefy saun określają odrębne regulaminy 

i instrukcje. 



47. Szczegółowe zasady korzystania z atrakcji oraz urządzeń dostępnych w obiekcie 

określają instrukcje korzystania umiejscowione na hali basenowej. 

48. Zarządca nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu 

pływalni. 

49. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018 r. 


