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Zapraszamy do korzystania z naszych usług 

1. Kryta pływalnia jest własnością Klubu Sportowego „AZS Wrocław” Akademickiego 
Związku Sportowego we Wrocławiu, ul. Mianowskiego 2 B. 

2. Wymiary niecki basenowej: długość – 25 m; szerokość -12,5 m; głębokość – od 1,2 m 
do 1,8 m; 6 torów. 

3. Na terenie pływalni mają prawo przebywać: 
a. osoby wchodzące w skład grup szkoleniowych; 

 grupa pływająca na pływalni krytej nie może liczyć więcej niż 15 
uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, 

 zajęcia na pływalni krytej mogą odbywać się tylko w obecności 
instruktorów pływania i ratowników; 

 grupy zorganizowane, pozostają pod kontrolą swoich opiekunów 
zarówno w szatni jak i na hali basenowej; 

b. osoby indywidualne – umiejące pływać, posiadające aktualne karty wstępu. 

Bilety wstępu obowiązują wszystkie osoby, które ukończyły 5 lat. 

4. Obowiązki osób przebywających na basenie: 
a. korzystający z pływalni mają prawo wstępu na obiekt 15 minut przed 

wyznaczoną godziną oraz obowiązek opuszczenia szatni w ciągu 15 minut po 
zakończeniu zajęć; 

b. wejście pod natrysk i na pływalnię tylko w obuwiu zastępczym; 
c. przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się mydłem; 
d. pod natrysk i do szatni nie wolno wnosić opakowań szklanych; 
e. korzystający z pływalni powinni posiadać strój kąpielowy przylegający do ciała, 

ręcznik i czepek. 
5. Na obiekcie obowiązuje zakaz wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie 

alkoholu, jak również obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów 
alkoholowych. 

6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod 
opieką osób pełnoletnich. 

7. W czasie pobytu na pływalni nie wolno: 
a. biegać i hałasować oraz zanieczyszczać obiektu; 
b. naciągać i siadać na linach wyznaczających tory. 

8. Zabrania się samodzielnego skakania do wody. 
9. Wszystkie osoby obowiązuje szczególne zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny oraz właściwe korzystanie z urządzeń i sprzętu będącego do 
dyspozycji użytkownika. 

10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się 
poleceniom ratownika pełniącego dyżur. 

11. Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, 
włącznie z zakazem wstępu w przyszłości. 

12. Na pływalni może przebywać maksimum 30 osób. 
13. KS AZS Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 


