
ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОРЯДОК 

критого плавального басейну QARIUM Kępno 

 

1. На об'єкті плавального басейну функціонує: спортивний (рівень "1") басейн з трибунами (у 

кількості 208 сидячих місць і 2 місць для неповносправних осіб), рекреаційний басейн разом 

водними розвагами і торами до науки плавання (рівень "1"), зона саун (рівень "0"). 

2. Перед використуванням  з пропозицій критого плавального басейну слід ознайомитися з 

розпорядком. 

3. Плавальний басейн є загальнодоступним об'єктом, діючим щоденно в годинах від 6: 00 до 

22: 00, за винятком встановлених Голову Правління Проект Kępno Sp. з на. на. вихідних (тобто 

обраних святкових днів, технологічної перерви). 

4. Вхід на територію басейнів і саун означає схвалення всіх записів, складених в розпорядку. 

5. В моменті покупки квитка клієнт отримує басейновий (ідентифікатор з датчиком) браслет. 

браслет є водночас ключем до приписаної до нього шафки, з визначеним номером.  

6. Басейновий браслет уповноважує до користування пристроями та зонами, що знаходяться на 

об'єкті, а також дозволяє здійснення покупок в ресторані (мокра частина) і підлягає розрахунку 

та поверненню біля виходу в касі. 

7. Час перебування і пов'язані з ним оплати, лічуться із моменту активації пояса біля входу 

через брамку при касі, до моменту вчитання датчика біля виходу. Оплата налічувана для кожної 

особи за кожну розпочату хвилину перебування, перевисщивши тимчасовий ліміт згідно з 

прийнятим цінником. 

*Опущення мокрої зони об'єкту - розрахунок басейнового браслету, після встановлених годин 

роботи об'єкту (до 22: 00) може бути підставою до налічення додаткової оплати в розмірі 50 зл. 

8. До кожного квитка додається 10 хвилин безкоштовно - час на переодягання. 

9. QARIUM Kępno залишає  собі право на щоденне резервування торів на спортивному / 

рекреаційному басейні на потреби організованих груп. 

10. За безпеку осіб перебуваючих на плавальному басейні відповідальні є рятувальники. 

11. Особи перебуваючі на басейновому павільйоні зобов'язані є застосовуватися до інструкції і 

розпорядків користування доступних розваг, знаків заборони / наказів та інших розташованих 

на об'єкті установ / інформації. 

12. Рятувальники, виконуючі чергування на плавальному басейні, виконують загальний нагляд 

над остереженням даного розпорядку. Всі особи перебуваючі на території плавального басейну 

зобов'язані є підкорятися їх наказам і дорученням. 

13. Про кожен випадок або поранення слід невідкладно поінформувати рятувальних чергових. 



14. Рятувальник або працівник обслуговування може просити користувача про знімок або 

невживання додаткового плавального (напр. плавники, дошки і т.п.) устаткування, якщо існує 

небезпека, що ті предмети можуть складати загрозу для інших користувачів басейну. 

15. Плавальним басейном можуть користуватися індивідуальні осіби та організовані групи, 

тобто спортсмени, шкільні групи, підприємства і інші відділи, які викупили квиток вступу або 

уклали угоду з QARIUM Kępno, за встановленим розкладом занять. 

16. Через організовану групу розуміється комплекс осіб, що відбувають, рухові вправи у воді під 

наглядом  інструктора або тренера. Організовані групи мусять мати що найменше одного 

опікуна на 15 осіб, відповідального за своїх підопічних протягом всього часу перебування в 

об'єкті. Учасників групового перебування зобов'язує особливий РОЗПОРЯДОК ОРГАНІЗОВАНИХ 

ГРУП. 

17. Діти до 12 років можуть перебувати на території плавального басейну виключно під опікою 

батьків або повнолітніх опікунів. 

18. Дітям до 3 років під опікою батьків або повнолітніх опікунів надається безкоштовний вступ. 

19. Пільговий квиток надається: 

• дітям до 7 років під опікою повнолітньої особи - без пред'явлення документу, 

• учням - за предявденням важливого шкільного посвідчення особи, 

• студентам до 26-go року життя - за предявленням важливого студентського квитка, 

• діючим рятувальникам WOPR - за предявленям актуальних повноважень, 

• пільговикам, пенсіонерам після 60 року життя (за предявленням важливого посвідчення 

особи)  

також власникам карти Сеньйора від понеділка до п'ятниці до години 15.00, 

• почесним давцям крові - за предявленням важливого посвідчення особи 

• особам, що володіють висновком про легкий і поміркований ступінь неповноцінності, - 

виключно за предявленням посвідчення особи або документу, підтверджуючого ступінь 

неповноцінності. 

*Особи з постановленим значним ступенем неповноцінності (за предявленням посвідчення 

особи або документу, підтверджуючого ступінь неповноцінності) також дітей до 16 років - вхід 

до зони басейнів безкоштовне.   

**Опікуни осіб, потребуючих догляду (1 опікун на 1 неповноцінну особу) 

- вхід до зони басейнів безкоштовне. 

20. Розрахунок перебування на басейнах також в зоні саун мусить наступити безумовно 

найпізніше до години 21: 45 у басейновій касі об'єкту. 



21. Клієнти, вчиняючі покупку квитка о годині 20: 45 або пізніше, мають обов'язок закупити 

згідно з цінником одногодинний квиток без права на повернення ресурсів за невикористаний 

час. 

22. Клієнт має можливість затримання часу на 10 хвилин, по якого перевищенню налічувана є 

доплата згідно з цінником. 

23. Оплата за покупки / замовлення в "мокрому барі" вчиняється басейновим поясом, 

дораховувана до перебування і платна в касі біля виходу. 

24. Після друку талона рекламації не враховуватимуться. 

25. Клієнт приймає зобов'язання до знайомства зі змістом даного розпорядку перед покупкою 

квитка або абонемента. Покупка квитка або абонемента рівнозначна зі знайомством і 

схваленням звучання даного розпорядку. 

26. Фактури за послуги, що надаються через QARIUM Kępno, можна отримати на підставі 

представлених фіскальних (талон за внесену оплату також талон, що розраховує послугу) 

талонів у басейновій касі в строк сумісним з регулюваннями, що зобов'язують, в цій сфері. 

27. На плавальному басейні зобов'язує носіння: 

• Тарочків, обов'язкова зміна взуття відбувається в холу перед касами, перед входом до 

зони роздягалок, 

• купального вбрання для жінок (одне або що складається з двох частин), а для чоловіків 

плавків, прилягаючих до тіла, 

• купальної шапочки на спортивному (кожен користувач повинен мати цілком заховане 

волосся) басейні.  

28. Купальне вбрання повинне виконувати гігієнічні вимоги та естетично – моральне, 

не володіти застібками, блискавками ані інших металевих або пластикових вставок, що можуть 

складати загрозу для здоров'я або безпеки користувачів, 

як також бути причиною пошкоджень елементів обладнання плавального басейну. 

29. Купальні вбрання, виконані в матеріал  заключаючого у складі понад 50% штучного, під час 

користування нірками під впливом тертя і підвищеної температури можуть піддатися 

пошкодженню, за що QARIUM Kępno не несе відповідальності. 

30. Кожен користувач басейну перед входом до води безумовно зобов'язаний умивати 

старанно ціле тіло під душем при використанні загальнодоступних або власних косметичних 

ресурсів. 

31. Для дітей до 3 років обов'язковим є застосування в охоронних цілях одноразової купальної 

(доступне в магазинчику, обслуговуваному через касирок) пелюшки. 

32. Забороняється користування басейном нетверезим особам, а також таким, яких зовнішні 

ознаки вказують на хвороби шкіри, мікоз, висипів, підрум'янюй, троянду і т.п., відкриті 



калічення, заразні хвороби, важкі рани, брак особистої гігієни, епілепсію, часті ін'єкції на верхніх 

кінцівках, труднощі в диханні, розлади рівноваги. 

33. Особи із схильністю до судоми м'язів, непритомності, нападів епілепсії, захворювань 

серцево-судинної системи, неповносправні особи, та психічно хворі особи можуть перебувати 

на території плавального басейну всього лише під наглядом відповідного опікуна, який 

зобов'язаний є заявити обслуговуванню об'єкту нездужання особи, яка знаходиться під його 

наглядом і користуватися розвагою на власну відповідальність. 

34. На території об'єкту забороняється: 

• паління цигарок і споживання алкогольних напоїв, 

• внесення скляних упаковок, гострих знарядь та інших небезпечних предметів, 

• створення ситуацій, загрозливих безпеці перебуваючих осіб, 

• вживання рятувального і плаваючого устаткування до інших цілей ніж вони призначені, 

• біганина по зоні басейнів (рекреація / спорт), зоні саун та на інших просторах об'єкту 

(коридори, гардероби, душі і т.д.) 

• впихання до води інших користувачів, 

• входження на мури / конструкції, оточуючих басейни, 

• стрибання до води з вимиканням спортивного басейну, під час вправ на організованих 

заняттях, 

• внесення і споживання продуктів харчування на території басейнових павільйонів, з 

вимиканням "мокрого бару" і тераси, 

• вкидання до води всіляких чужих (напр. тапочки) предметів, 

• нищення обладнання, 

• шуміти, 

• входження з тваринами, 

• забруднення басейнової води. 

35. При користуванні саунами та водними розвагами, в тому зокрема з гірок, слід безумовно 

застосовуватися до інструкції користування і до автоматичних вмикачів стартових пристроїв. 

36. Зобов'язує безумовна заборона перебування в спортивній балії дітей і осіб не вміючих  

плавати. 

37. На спортивному басейні зобов'язує правобічний рух уздовж торів басейну. 

38. Позначення ШВИДКИЙ ТОР на спортивному басейні стосується користувачів, плаваючих 

швидко (вирішальною особою є рятувальник). 



39. Той, що користується плавальним басейном несе повну матеріальну відповідальність за 

виконані знищення / пошкодження устаткування та обладнання. 

40. За речі, що пропали або крадені, не віддані до депозиту, Спілка Проект Kępno не несе 

відповідальності. Цінні предмети, тобто зокрема гроші (нижче 200 злотих), цінні папери, 

мобільні телефони, комп'ютери і інші переносні пристрої та інші цінні предмети, зокрема 

коштовності і біжутерія та предмети, що мають науковий інтерес або артистичний, мають бути 

віддані на збереження до депозиту, що знаходиться при рецепції плавального басейну. В разі 

втрати, або пошкодження речей, відданих на збереження Управляючий несе відповідальність 

на загальних принципах, визначених в ст. 846 і наступне цивільного кодексу. Залишення 

предметів, вказаних вище в депозиті, вільне від яких-небудь оплат. Управляючий може 

відмовити прийняття цих речей тільки тоді, якщо загрожують вони безпеці або, якщо по 

відношенню до величини або стандарту депозиту мають занадто велику вартість, або коли 

займають занадто багато місця. 

41. Особи що користуються плавальним басейном зобов'язані є до поміщання і зберігання всіх 

своїх речей у визначених, нумерованих шафках, правильного закриття цих тумб і перевірки чи 

залишають їх зачиненим, із застереженням що цінні предмети мають бути віддані до депозиту 

рецепції, згідно з постановами пункту 40. Управляючий не несе відповідальність за речі, 

залишені в зоні гардеробу на верхній одяг біля входу, поза тумбою також за речі, залишені в 

шафці, неправильно зачиненій через користувача. 

42. Скарги і пропозиції слід заявляти до Адміністрації об'єкту. Книжка скарг і пропозицій 

знаходиться у білетній касі в головним холі. 

43. Особи, порушники громадського порядку, положення розпорядку, що не застосовуються до 

рекомендацій рятувальників і порядкових служб можуть усунутися з території плавального 

басейну без права повернення оплат. 

44. Об'єкт контрольований у безперервний спосіб з метою забезпечення безпеки, звукозаписи 

з камер можуть бути підставою до витягання наслідку у взаєминах до клієнтів, які не 

остерігають постанов розпорядку. Функціонування моніторингу відео на території об'єкту 

визначає докладно Політика моніторингу в Проект Kępno Sp. z o. o. 

45. Забороняється ведення господарської діяльності на території QARIUM Kępno 

в тому числі надання приватної науки плавання без отримання писемної згоди Голови 

Правління Спілки Проект Kępno. Зокрема забороняється торгівлі квитками вступу через 

неуповноважених осіб. 

46. Принципи поведінки і користування зони саун визначають особливі розпорядки і інструкції. 

47. Докладні принципи користування розваги також доступних пристроїв в об'єкті визначають 

інструкції користування, локалізовані на басейновому павільйоні. 

48. Управляючий не відповідає за випадки, спричинені з недотриманням розпорядку 

плавального басейну. 

49. Даний розпорядок входить в життя з днем 10.12.2018 р. 


