
REGULAMIN  

PŁYWALNI ODKRYTEJ przy ul. SOBOLOWEJ 1 w ŁODZI 

 

1. Administratorem pływalni jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532, 

ul. ks. Skorupki 21 - zwany dalej Ośrodkiem. Ewentualne skargi, wnioski i uwagi dotyczące 

funkcjonowania pływalni należy zgłaszać do Dyrekcji Ośrodka, tel (42) 27 21 404; e-mail: 

sekretariat@mosir.lodz.pl. 

2. Pływalnia funkcjonuje w godzinach wskazanych na stronie internetowej Ośrodka 

www.mosir.lodz.pl i opublikowanych na terenie pływalni.  

3. Teren pływalni jest monitorowany a obraz z monitoringu zapisywany na nośnikach 

elektronicznych. Administratorem zapisanych danych jest Ośrodek.  

4. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

5. Do korzystania z pływalni uprawnione są osoby, które zakupiły bilet wstępu w kasie pływalni 

i posiadają w momencie wejścia na pływalnię pasek z transponderem, który są zobowiązane 

nosić przez cały czas pobytu na pływalni.  

6. Osoby nie posiadające paska z transponderem będą usuwane z terenu pływalni.  

7. Sprzedaż biletów wstępu może zostać czasowo wstrzymana w przypadku przekroczenia 

limitu osób mogących jednorazowo przebywać na terenie pływalni. W takim przypadku 

sprzedaż biletów będzie prowadzona sukcesywnie w miarę opuszczania pływalni przez 

klientów.   

8. Bilety wstępu można nabyć najpóźniej na godzinę przed zamknięciem pływalni.  

9. Obsługa pływalni może odmówić sprzedaży biletu wstępu osobie, która została usunięta 

z pływalni za naruszenie postanowień regulaminu, w dniu w którym to naruszenie nastąpiło. 

10. Osobie usuniętej z terenu pływalni nie przysługuje zwrot pieniędzy za opłacony 

i niewykorzystany pobyt. 

11. Przed wejściem do wody każda osoba zobowiązana jest do dokładnego umycia całego ciała 

pod natryskiem. 

12. Dzieci do lat 3 korzystające z pływalni muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchy 

przeznaczone do kąpieli.  

13. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem 

pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

osób przebywających pod ich opieką oraz za szkody przez nie wyrządzone. 

14. W sytuacji gdy wiek dziecka budzi wątpliwości obsługa pływalni jest zobowiązana od 

weryfikacji wieku dziecka na podstawie pokazanego dokumentu za zdjęciem. 
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15. Użytkowników pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego spełniającego wymogi 

higieniczne i estetyczne. 

16. Na teren obiektu dopuszczalne jest wnoszenie i spożywanie suchego prowiantu i napoi 

bezalkoholowych w opakowaniach nietłukliwych, jednocześnie zabrania się rozpalania grilla 

oraz zamawiania posiłków na teren pływalni.  

17. Zabrania się spożywania posiłków i napoi w odległości mniejszej niż 5 metrów od niecek 

basenu, brodzika. 

18. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego 

może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika obsługującego obiekt.  

19. Na obiekcie obowiązuje zakaz rozstawiania leżaków, parasoli i krzeseł w nieckach 

basenowych oraz w odległości 2 metrów wokół nich. Ustawianie ww. sprzętu nie może 

przeszkadzać w przemieszczaniu się po terenie pływalni oraz zastawiać dróg i wyjść 

ewakuacyjnych.  

20. Na terenie obiektu nie mogą odbywać się lekcje nauki pływania oraz inne płatne usługi, które 

nie są realizowane na podstawie umowy z Ośrodkiem.  

21. Urządzenia wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są informacją STREFA 

ZAMKNIĘTA. Korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione. 

22. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie obiektu.  

23. Korzystającym z pływalni zabrania się powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

osób przebywających na obiekcie, zgodnie z § 7 Regulaminu korzystania z kąpielisk lub miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli, pływalni oraz parków wodnych na terenie Miasta Łodzi, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr LVIII/1230/13 z dnia 6 marca 

2013 r., a także wprowadzania rowerów i zwierząt na jej teren  z wyłączeniem psów 

przewodników osób z niepełnosprawnościami. 

24. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni na zasadach określonych w § 5 Regulaminu 

korzystania z kąpielisk lub miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni oraz parków 

wodnych na terenie Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

Nr LVIII/1230/13 z dnia 6 marca 2013 r. 

25. Na sygnał „koniec zajęć” użytkownicy obowiązani są do opuszczenia niecki basenu oraz 

w ciągu 15 min terenu pływalni. 

26. Z obiektu może korzystać jednorazowo do 800 osób. 

27. Na terenie pływalni oprócz niniejszego regulaminu obowiązują ograniczenia i zakazy mające 

zastosowanie do miejsc publicznych, ustanowione w przepisach powszechnie 

obowiązujących oraz w prawie miejscowym. 



 

 

Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z powyższym 

regulaminem i przestrzegania jego zasad.   

 

Telefony alarmowe: 

112 

997 Policja 

998 Straż Pożarna 

999 Pogotowie 

986 Straż Miejska 

 


