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Cz. 1   

PROCEDURY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUS  
Filia Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu 

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. Maksymalna liczba użytkowników przebywających w jednym czasie na terenie obiektu 

wynosi 50 osób, w tym : 
a. 24 osób w basenie sportowym. Z jednego toru 25 metrowego mogą korzystać 4 osoby 

jednocześnie przy zachowaniu równomiernego rozmieszczenia osób kapiących się lub 
pływających w niecce basenowej; 

b. 17 osób w basenie rekreacyjnym, z zachowaniem 2 m odstępu, przy zachowaniu 
równomiernego rozmieszczenia osób kapiących się lub pływających w niecce 
basenowej; 

c. 6 osób w strefie saun, z wyłączeniem groty solnej, liczba osób korzystających w jednym 
czasie z saun-do 50% maksymalnej zajętości, z zachowaniem odstępu 

d. 3 osoby w jacuzzi,  z zachowaniem odstępu. W wannie hydromasaży może przebywać 
max 3 os. lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących. Zaleca się korzystanie z wanny 
hydromasaży pojedynczo; 

e. 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! Ze względu na limity osób, 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! 
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REGUŁY DOTYZĄCE KORZYSTANIA Z BASENÓW I SAUN: 

1. Drzwi wejściowe obiektu oraz wewnątrz obiektu pozostaną otwarte aby ograniczyć 
konieczność ich dotykania. 

2. Przed wejściem do obiektu klient zobowiązany jest założyć osłonę ust i nosa  oraz 
obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu oraz na terenie obiektu. 

3. Klient zobowiązany jest do poruszania się w obrębie wyznaczonych miejsc bez zbędnych 
dodatkowych czynności. 

4. Należy zachować niezbędny dystans 2-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 2 metry, 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. 
8. Korzystanie z hali basenowej jest możliwe przy zastosowaniu dystansu 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. 

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 dlatego też zostały 
wyłączone z użytkowania krzesła i sofy oraz trybuny. 

13. Do odwołania nie udostępniamy Krytej Pływalni w celu prowadzenia zajęć nauki pływania 
sekcjom pływackim i grupom zorganizowanym oraz instruktorom prowadzącym 
indywidualna naukę pływania, a także w celu prowadzenia zajęć typu Aqua Aerobik i Aqua 
cycling. 

14. Do odwołania nie udostępniamy klientom indywidualnym basenowego sprzętu do nauki 
pływania, zabawy i rekreacji. 

15. Zakaz korzystania z obiektu osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede 
wszystkim dróg oddechowych. 

16. 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. 

17. W przypadku braku zapisów w niniejszych zasadach, obowiązuje regulamin ogólny Krytej 
Pływalni. 
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18. Kryta Pływalnia zastrzega sobie wprowadzanie 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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