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z dnia  19 maja 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się regulaminy korzystania z obiektów sportowych  w Gminie Gogolin w brzmieniu ustalonym 
w załącznikach do uchwały: 

1) Regulamin Pływani Krytej w Gogolinie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) Regulamin Pływalni Odkrytej w Kamieniu Śląskim, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3.  W uchwale Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r.  w sprawie 
regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 47, poz. 803, z 2012 r. 
poz. 1009) uchyla się  załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Googlinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin Pływalni Krytej w Gogolinie 

§ 1. 1.  Regulamin Pływalni Krytej w Gogolinie określa zasady korzystania z basenu krytego wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi, mieszczących się w Gogolinie przy Alei Przyjaciół Dubendorf 1, zwanej dalej 
"Pływalnią", w tym:  

1) basenu o wymiarach: 

a) duża niecka: długość 25  m, szerokość 8 m i głębokość od 1, 40 m do 1,70 m, 

b) mała niecka: długość 8 m, szerokość 3, 5 m i głębokość od 0, 8 do 0, 9 m; 

2) wanna do hydromasażu; 

3) sauny suchej i sauny infrared. 

2. Właścicielem pływalni jest Gmina Gogolin,  w zarządzie Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie. 

3. Pływalnia czynna jest w dni powszednie, tj. od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem świąt, przerw 
technologicznych, konserwacyjnych itp.). Wejście na basen odbywa się w przedziałach godzinowych podawanych 
do publicznej wiadomości. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z pływalni , wanny do hydromasażu oraz 
saun; 

2) instrukcjach, należy przez to rozumieć instrukcję korzystania z saun znajdujących się na pływalni oraz 
instrukcję korzystania z wanny do hydromasażu, podawanych do publicznej wiadomości przed wejściem do 
wymion onych powyżej urządzeń towarzyszących; 

3) personelu – należy przez to rozumieć pracowników obsługi pływalni; 

4) ratownikach – należy przez to rozumieć osoby pełniące obowiązki ratownika, ubrane w czerwony strój 
z napisem RATOWNICTWO WODNE; 

5) maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać na pływalni - 30 osób; 

6) maksymalna ilość osób przebywających na jednym torze to 5 osób; 

7) grupa zorganizowana – grupa użytkowników korzystająca z pływalni pod opieką i nadzorem opiekuna, 
zobowiązana do przestrzegania regulaminu korzystania przez grupy zorganizowane. 

5. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu i instrukcji oraz do ich przestrzegania. 

6. Wejście na pływalnie odbywa się po zakupie biletu wstępu w kasie przy wejściu w określonym przedziale 
godzinowym. 

7. Jednocześnie z biletem wstępu użytkownik otrzymuje klucz do osobistej szafki ubraniowej. 

8. Czas pobytu użytkownika na basenie liczy się od momentu  kupna biletu i wydania klucza do osobistej 
szafki   w ustalonym przedziale godzinowym. 

9. Klucz do osobistej szafki ubraniowej zwracany jest przez użytkownika po wyjściu z szatni i uregulowaniu 
należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni ponad zakupiony przedział godzinowy, ustalany na 
podstawie cennika podawanego do publicznej wiadomości przy kasie. 

10. Po oddaniu klucza do osobistej szafki i końcowym rozliczeniu się w kasie powrót do szatni jest zabroniony. 

11. Obuwie należy pozostawić w szafce w szatni. Na teren hali  basenowej, przebieralni i sanitariatów przy hali 
basenowej wchodzi się obowiązkowo w zmiennym obuwiu (czyste klapki), dopuszczalne jest chodzenie boso. 

12. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. 
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13. Wstęp na pływalnię może być czasowo wstrzymany ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób 
przebywających na terenie pływalni. 

14. Użytkownicy będą wpuszczani do pływalni nie później niż na 75 minut przed jej zamknięciem. 

15. Przed wejściem do wody (basenu) użytkownicy zobowiązani są do umycia ciała pod natryskiem. 

16. Na terenie hali basenowej obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego. Zaleca się noszenie  czepka 
kąpielowego. 

17. Na teren pływalni zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, 
które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z ranami oraz z opatrunkami oraz widocznymi zmianami 
skórnymi. 

18. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą uzyskać pomoc przy korzystaniu z pływalni od 
personelu. 

19. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się poleceniom i nakazom 
wydawanym przez ratowników oraz personel. 

20. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej 
pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel pływalni. 

21. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń pływalni regulują instrukcje 
umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Instrukcja korzystania z sauny oraz wanny 
z hydromasażem stanowią załącznik nr 1 i 2 do regulaminu. 

22. Ratownicy nadzorują bezpieczeństwo użytkowników w obrębie niecki sportowej pływalni. 

23. Strefy obiektu lub urządzenia wyłączone czasowo z eksploatacji będą każdorazowo oznakowane poprzez 
umieszczenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Korzystanie z stref 
i urządzeń wyłączonych z eksploatacji jest w zabronione. 

§ 2. 1. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do personelu obiektu 
i uzgodnić warunki korzystania z obiektu, opiekun grupy musi także powiadomić ratownika o wejściu grupy 
w strefę basenu.  

2. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką i nadzorem opiekuna. 

3. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (instruktor 
pływania, trener, nauczyciel WF). 

4. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób. 

5. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach. 

6. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć. 

§ 3. 1.  Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się 
dyspozycjom prowadzącego zajęcia.  

2. Po zakończonych zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki (deski, koła, piłki, 
krążki). 

3. Na sygnał oznaczający koniec zajęć osoby wchodzące w skład grupy zorganizowanej zobowiązane są 
natychmiast opuścić basen i ustawić się na zbiórce końcowej. 

4. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody są trzy krótkie gwizdki. Po usłyszeniu sygnału należy 
opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu pływalni. 

5. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. 

§ 4. 1.   Ze względu na konieczność zapewnienia zasad higienicznych i bezpiecznych warunków korzystania 
z pływalni, osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:  

1) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika lub podczas czasowej nieobecności ratowników oraz w czasie 
prowadzenia akcji ratowniczej; 

2) przebywać w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających; 
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3) używać brudnych strojów kąpielowych i przedmiotów lub takich, które mogą wchodzić w reakcje chemiczne 
z wodą; 

4) obowiązuje bezwzględny zakaz skakania do wody; 

5) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów; 

6) biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu 
własnemu oraz innych użytkowników obiektu; 

7) wszczynać fałszywych alarmów; 

8) wchodzić na murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone; 

9) wchodzić i wychodzić z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi; 

10) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi, 

11) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej; 

12) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu pływalni; 

13) korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych; 

14) wnosić sprzętu muzycznego (radio, magnetofon, odtwarzacz CD, DVD, MP3 lub inne podobne) oraz 
instrumentów muzycznych; 

15) wprowadzać rolek, rowerów, hulajnóg, desek skateboard, wózków dziecięcych oraz innych przedmiotów 
utrudniających komunikację w obiekcie; 

16) żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni i natrysków; 

17) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych. 

§ 5.  Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w WC.  

§ 6.  W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być 
umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.  

§ 7.   Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po 
uzyskaniu zgody od kierownika obiektu.  

§ 8.  Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać 
się wyłącznie po uzyskaniu zgody od ratownika.  

§ 9. 1.  Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym 
używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby 
nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą 
wezwane do dobrowolnego opuszczenia pływalni. 

2. W stosunku do osób, które po wezwaniu do dobrowolnego opuszczenia pływalni nie zastosują się do tego 
polecenia będzie wzywana Policja. 

§ 10. 1.  Rzeczy cudze, znalezione na terenie pływalni należy przekazać personelowi pływalni.  

2. Rzeczy zagubione i przekazane do personelu pływalni będą zwracane osobom, które wykażą swoje prawo do 
tych przedmiotów. 

3. Wydawanie przedmiotów zagubionych odbywać się będzie przy stanowisku kasowym w terminie 4 tygodni 
od dnia ich przekazania. Po upływie 4 tygodni rzeczy zagubione zostaną usunięte. 

4. 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.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika 1 

Regulamin korzystania z sauny 

§ 1. 1.  Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.  

2. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem. 

3. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych. 

4. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom: 

1) chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych; 

2) chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany 
astmatyczne; 

3) z gorączką; 

4) kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży; 

5) zmęczonym i w stanie intoksykacji. 

§ 2.   Z sauny mogą korzystać samodzielnie osoby, które:  

1) ukończyły 18 lat, 

2) poniżej 18 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

§ 3. 1.  W pomieszczeniu sauny suchej (fińskiej) panuje temperatura 70-110°C,  wilgotność powietrza 10%.   

2. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do ratownika (nie wolno samodzielnie zmieniać 
parametrów). 

3. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy: 

1) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe; 

2) zdjąć okulary i szkła kontaktowe; 

3) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha; 

4) zdjąć obuwie basenowe. 

§ 4.  W jednej saunie może przebywać maksymalnie 7 osób.  

§ 5.   Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi lub skorzystać z przycisku 
alarmowego.  

§ 6.  Na terenie sauny zakazuje się:  

1) skakania i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów; 

2) wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu; 

3) wnoszenia do pomieszczeń sauny naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Regulamin korzystania z wanny z hydromasażem 

§ 1. 1. Przed wejściem do wanny należy zapoznać się z regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania.  

2. Wanna dostępna jest dla wszystkich użytkowników. 

3. Przed przystąpieniem do kąpieli należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą. 

4. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie zmienne. 

5. Z wanny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań. 
Przeciwwskazania: osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, cukrzycą, alergią, stanami zapalnymi 
skóry, stanami zapalnymi dróg moczowych, grzybicą, epilepsją. 

6. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi lub gastrycznymi oraz 
kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. 

7. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi 
schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami. 

8. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

9. Nie wolno korzystać z wanny będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

§ 2. 1.  Wejście do/wyjście z wanny powinno przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności, 
pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny. 

2. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób. 

3. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 minut. 

4. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej. 

5. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze obiektu. 

6. Osobom przebywającym w wannie zabrania się: 

1) powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu osób korzystających 
z wanny, w szczególności mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek; 

2) użytkowania wanny, gdy dostęp do niej jest zakazany; 

3) wpychania osób do wanny; 

4) wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, 
soli kąpielowych itp.; 

5) zanurzania głowy i twarzy; 

6) manipulowania przy dyszach i pokrętłach.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin Pływalni Odkrytej w Kamieniu Śląskim 

§ 1. 1.  Regulamin Pływalni Odkrytej w Kamieniu Śląskim określa zasady korzystania z basenu odkrytego 
o wymiarach: długość 19 m, szerokość 9 m i głębokości 0, 60 do 1, 70 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
mieszczących się w Kamieniu Śląskim, przy ul. Klasztornej, zwanej dalej "Pływalnią".  

2. Właścicielem pływalni jest Gmina Gogolin, w zarządzie Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie. 

3. Pływalnia czynn od poniedziałku do niedzieli (z wyłączeniem świąt, przerw technologicznych, 
konserwacyjnych itp.). Wejście na basen odbywa się po zakupieniu biletu. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z pływalni; 

2) grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę użytkowników korzystająca z pływalni pod opieką 
i nadzorem opiekuna, zobowiązana do przestrzegania regulaminu korzystania przez grupy zorganizowane; 

3) personelu – należy przez to rozumieć pracowników obsługi pływalni; 

4) ratownikach – należy przez to rozumieć osoby pełniące obowiązki ratownika, ubrane w czerwony strój 
z napisem RATOWNICTWO WODNE. 

5. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu i instrukcji oraz do ich przestrzegania. 

6. Wejście na pływalnie odbywa się po zakupie biletu wstępu w kasie przy wejściu. 

7. Czas pobytu użytkownika na pływalni liczy się od momentu  kupna biletu. 

8. Na teren przy niecce basenowej, przebieralni i sanitariatów przy basenie wchodzi się obowiązkowo 
w zmiennym obuwiu (czyste klapki), dopuszczalne jest chodzenie boso. 

9. Przed wejściem do wody (basenu) użytkownicy zobowiązani są do umycia ciała pod natryskiem. 

10. Na terenie pływalni obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego. Zaleca się noszenie  czepka 
kąpielowego. 

11. Na teren pływalni zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, 
które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z ranami oraz z opatrunkami oraz widocznymi zmianami 
skórnymi. 

12. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą uzyskać pomoc przy korzystaniu z pływalni od 
personelu. 

13. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się poleceniom i nakazom 
wydawanym przez ratowników oraz personel. 

14. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej 
pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel pływalni. 

15. Ratownicy nadzorują bezpieczeństwo użytkowników w obrębie pływalni. 

16. Strefy obiektu lub urządzenia wyłączone czasowo z eksploatacji będą każdorazowo oznakowane poprzez 
umieszczenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Korzystanie z stref 
i urządzeń wyłączonych z eksploatacji jest w zabronione. 

§ 2. 1. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren pływalni zobowiązane są zgłosić się do personelu 
obiektu i uzgodnić warunki korzystania z obiektu, opiekun grupy musi także powiadomić ratownika o wejściu 
grupy w strefę basenu.  

2. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką i nadzorem opiekuna. 
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3. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (instruktor 
pływania, trener, nauczyciel WF). 

4. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób. 

5. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach. 

6. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć. 

§ 3. 1.  Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się 
dyspozycjom prowadzącego zajęcia.  

2. Po zakończonych zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki (deski, koła, piłki, 
krążki). 

3. Na sygnał oznaczający koniec zajęć osoby wchodzące w skład grupy zorganizowanej zobowiązane są 
natychmiast opuścić basen i ustawić się na zbiórce końcowej. 

4. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody są trzy krótkie gwizdki. Po usłyszeniu sygnału należy 
opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu pływalni. 

§ 4. 1.   Ze względu na konieczność zapewnienia zasad higienicznych i bezpiecznych warunków korzystania 
z pływalni, osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:  

1) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika lub podczas czasowej nieobecności ratowników oraz w czasie 
prowadzenia akcji ratowniczej; 

2) przebywać w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających; 

3) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających; 

4) używać brudnych strojów kąpielowych i przedmiotów lub takich, które mogą wchodzić w reakcje chemiczne 
z wodą; 

5) obowiązuje bezwzględny zakaz skakania do wody; 

6) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów; 

7) biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu 
własnemu oraz innych użytkowników obiektu; 

8) wszczynać fałszywych alarmów; 

9) zaśmiecać lub zanieczyszczać wodę w basenie oraz na całym terenie obiektu; 

10) wchodzić i wychodzić z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi; 

11) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi; 

12) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej; 

13) niszczyć urządzeń i wyposażenia pływalni; 

14) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu pływalni; 

15) korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych; 

16) wnosić sprzętu muzycznego (radio, magnetofon, odtwarzacz CD, DVD, MP3 lub inne podobne) oraz 
instrumentów muzycznych; 

17) palić wyrobów tytoniowych oraz substancji odurzających w tym również tzw. e-papierosów; 

18) żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni i natrysków; 

19) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych; 

20) wprowadzać zwierząt, rolek, rowerów, hulajnóg, desek skateboard, wózków dziecięcych oraz innych 
przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie; 

21) wchodzić na murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone. 

§ 5.  Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w WC.  
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§ 6.  W przypadku przebywania w obrębie pływalni w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być 
umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.  

§ 7.   Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po 
uzyskaniu zgody od kierownika obiektu.  

§ 8.  Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać 
się wyłącznie po uzyskaniu zgody od ratownika.  

§ 9. 1.  Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym 
używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby 
nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą 
wezwane do dobrowolnego opuszczenia pływalni. 

2. W stosunku do osób, które po wezwaniu do opuszczenia pływalni nie zastosują się do tego polecenia będzie 
wzywana Policja. 

§ 10. 1.  Rzeczy cudze, znalezione na terenie pływalni należy przekazać personelowi pływalni.  

2. Rzeczy zagubione i przekazane do personelu pływalni będą zwracane osobom, które wykażą swoje prawo do 
tych przedmiotów. 

3. Wydawanie przedmiotów zagubionych odbywać się będzie przy stanowisku kasowym w terminie 4 tygodni 
od dnia ich przekazania. Po upływie 4 tygodni rzeczy zagubione zostaną usunięte. 

4. 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.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 [Podstawy stanowienia prawa]ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą
wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Obiekty Pływalni Krytej w Gogolinie oraz Pływalni Odkrytej w Kamieniu Śląskim
należą do obiektów użyteczności publicznej. Ww. obiekty posiadały regulaminy okreslające zasady i tryb
korzystania z tych obiektów, uchwalone uchwałą Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia
29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych . W związku z
nowymi interpretacjami prawnymi sądów administracyjnych co do treści podobnych regulacji aktów prawa
miejscowego, zachodzi konieczność dostosowania ich treści do wymogów aktualnego orzecznictwa.
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