
UCHWAŁA NR XX/222/2020 
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Krytej Pływalni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji 
"Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) - Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Regulamin korzystania z Krytej  Pływalni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji "Tomasovia" 
w Tomaszowie Lubelskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Regulamin podaje się do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej przy Krytej Pływalni. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Mirosław Fus 
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Załącznik do uchwały Nr XX/222/2020 

Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Regulamin krytej pływalni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim 

Przed wejściem na teren hali Pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Pływalni, 
należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i atrakcji wodnych 
i bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu. 

Obiekt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 22.00, sobota, niedziela: 8.00-22.00. 
Użytkownicy są zobowiązani do opuszczenia hali basenowej do 21:45, obiekt pływalni musi opuścić 
o godzinie 22.00. Klient wchodząc na pływalnię po godzinie 20.30 musi się liczyć ze skróconym czasem 
korzystania z obiektu. 

Klienci indywidualni i w grupach zorganizowanych mają prawo wstępu na teren hali Pływalni na podstawie 
wykupionego biletu (karnetu). Wykupienie biletu (karnetu) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

Osoby przebywające na terenie hali Pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające 
wulgaryzmów, a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, niestosujące się do przepisów 
niniejszego Regulaminu, do zaleceń ratowników lub pracowników, mogą zostać usunięte z hali Pływalni bez 
prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. 

W basenie sportowym w przypadku pływania indywidualnego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. 

Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być 
podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do 
Regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring 
prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

Wszystkie osoby znajdujące się na Pływalni muszą niezwłocznie podporządkować się nadawanym 
komunikatom lub sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym. 

Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników. Opiekun jest 
odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. 

Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania w hali pływalni w klapkach, stroju kąpielowym lub 
podkoszulku i krótkich spodenkach. 

Opiekun grupy, po wejściu do hali basenowej, zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem celem 
ustalenia zasad korzystania z hali basenowej przez grupę. 

Zajęcia nauki pływania mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania, ratowników 
i opiekunów grup szkolnych. 

Zajęcia specjalistyczne mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów odpowiedniej specjalności 
i ratowników, a w przypadku grup szkolnych - dodatkowo opiekunów grup szkolnych, w ilości nie mniejszej 
niż jeden opiekun na 15 uczestników zajęć. 

Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w kasie. 

W czasie zawodów, turniejów, imprez pływackich, itp. Organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów 
Regulaminu i odpowiedzialny jest za zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa. 

W hali pływalni obowiązują klapki, czepek oraz strój kąpielowy; 

a) dla kobiet - jedno lub dwuczęściowy, 

b) dla mężczyzn - elastyczne przylegające do ciała kąpielówki lub slipki o dowolnej długości nogawek bez 
kieszonek i metalowych elementów. 
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Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku 
przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób 
uniemożliwiający ich spadanie. 

Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli. 

W hali basenowej zabrania się pozostawiania bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać 

Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali Pływalni do skorzystania z prysznica celem 
umycia całego ciała. 

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zobowiązane są, przed wejściem na halę pływalni, do 
skorzystania z wózka będącego na wyposażeniu pływalni. 

Osoby niepełnosprawne mają prawo do 50% zniżki od aktualnie obowiązującej ceny biletu za okazaniem 
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekun osoby posiadającej znaczny stopień 
niepełnosprawności wchodzą bezpłatnie. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich 
opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się do kasy. 

W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są przez ratownika na życzenie użytkownika. 

Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania znajdujących 
się przy stanowiskach startowych oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej lub poleceń obsługi. 

Na terenie hali basenowej zabrania się: 

1) niszczenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, 

2) biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających 
bezpieczeństwu, 

3) przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub 
zakłócających ocenę sytuacji, 

4) wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, 

5) wszczynania fałszywych alarmów, 

6) wchodzenia na balustrady, drabinki, stanowiska ratowników, murki okalające niecki pływalni oraz inne 
urządzenia niesłużące do tego celu, 

7) skakania do wody z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”, 

8) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony, 

9) korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z zasadami, 

10) spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali Pływalni, 

11) wrzucania do wody wszelkich przedmiotów niesłużących zwyczajowo do zabawy w wodzie, 

12) pływania w płetwach i wiosełkach ręcznych bez zgody ratownika, 

13) pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, 

14) wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających 
komunikację na basenie, 

15) zanieczyszczania wody basenowej, 

16) używania mydła i innych środków chemicznych w nieckach pływalni. 

Zabrania się korzystania z hali Pływalni osobom, u których występujące oznaki zewnętrzne wskazują na: 
choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, zaburzenia układu 
krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, 
agresywne zachowania. 

Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety 
w ciąży, winny korzystać z urządzeń Pływalni stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną 
ostrożnością. 
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Dzieci przed ukończeniem 7-go roku życia mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie 
pod opieką osób pełnoletnich. 

Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy niezwłocznie zgłaszać 
najbliższemu ratownikowi. 

Osoby korzystające z hali basenowej są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb 
i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych 
szafek. 

Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel wydaje rzeczy znalezione po 
identyfikacji ich przez właściciela do trzech tygodni od daty ich pozostawienia. 

Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za 
wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą 
i zgodą kierownictwa obiektu. 

Pracownicy pływalni oraz osoby do tego uprawnione mogą kontrolować wszystkie prowadzone zajęcia, a w 
razie stwierdzenia uchybień, prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni, 
mogą przerwać prowadzenie zajęć. 

OSiR „Tomasovia” zastrzega sobie prawo do wyłączenia całości lub części akwenów wodnych dla potrzeb 
organizowanych zajęć specjalistycznych, zawodów i imprez okolicznościowych. 

Za zawinione zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie transpondera lub innych elementów wyposażenia 
Pływalni, klient zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody. Wysokość opłat z tego tytułu ustali 
Dyrektor OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim. 

O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Dyrektor OSiR 
„Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim. 

Nieprzestrzeganie postanowień regulaminów, wewnętrznych instrukcji, zakazów i nakazów oraz zasad 
bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadków. 

Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim. 

ODPŁATNOŚĆ 

Uprawnionymi do korzystania z obiektów Ośrodka są osoby, które dokonały opłaty za korzystanie z danej 
usługi, w oparciu o cennik. 

Zgodnie z obowiązującym cennikiem, opłata o której mowa powyżej pobierana jest z góry. W przypadku 
przekroczenia czasu korzystania z opłaconej usługi, pobierana jest od korzystającego dopłata, której wysokość 
ustalana jest według cennika. 

Aktualna oferta Krytej Pływalni w Tomaszowie Lubelskim wraz z cennikiem dostępna jest przy kasie oraz 
na stronie internetowej OSiR Tomasovia. 

Bilet lub karnet uprawniający do korzystania z sauny, uprawnia jednocześnie do korzystania z sauny 
i basenu, natomiast bilet lub karnet uprawniający do korzystania z basenu, uprawnia wyłącznie do korzystania 
z basenu. 

Rozliczanie pobytu odbywa się na podstawie aktualnego cennika. 

Faktury za usługi świadczone przez OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim można otrzymać w kasie 
na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych i wcześniejszemu poinformowaniu o tym obsługi kasy  
w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi. 

Bilety i karnety uprawniające do korzystania z obiektów OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim 
nabywane mogą być wyłącznie w kasie Ośrodka. 

Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Przed skorzystaniem z usług i atrakcji Obiektu klient ma obowiązek pozostawić odzież oraz pozostałe 
mienie w skutecznie i poprawnie zamkniętej szafce. Wózki dziecięce oraz inne podobne przedmioty powinny 
być pozostawione w miejscach oznaczonych jako miejsce ich przechowywania. W pozostałym zakresie 
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Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klienta w innych miejscach publicznie dostępnych, 
niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. 

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, do których doszło w wyniku zawinionego 
działania lub zaniechania klientów Ośrodka . 

Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Ośrodka ponoszą odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody.
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