
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PRZEBIERALNI NA TERENIE
PŁYWALNI PODOLANKA

1. Obiekt Podolanka wyposażony jest w następujące kompleksy przebieralni wraz z węzłami 
sanitarnymi:
a) przebieralnia dla osób niepełnosprawnych - 4 boksy z 4 szafkami w każdym boksie - nr szafek od 
01 do 16.
b) I przebieralnia damska, podzielona na dwa obszary i wyposażona w kabiny do przebierania się - 
nr szafek od 17 do 70 - pierwszy obszar (udostępniany w pierwszej kolejności matkom/opiekunkom                     
z dziećmi) oraz nr szafek od 71 do 111 - drugi obszar dla osób korzystających indywidualnie.
c) II przebieralnia damska podzielona na dwa obszary, nr szafek od 112 do 170, - pierwszy obszar, 
numery szafek od 171 do 204 - drugi obszar. Przebieralnia przeznaczona dla osób korzystających 
indywidualnie.
d) I przebieralnia męska, podzielona na dwa obszary i wyposażona w kabiny do przebierania się - nr 
szafek od 205 do 264 - pierwszy obszar (udostępniany w pierwszej kolejności ojcom/opiekunom                    
z dziećmi) oraz nr szafek od 265 do 304 - drugi obszar dla osób korzystających indywidualnie.
e) II przebieralnia męska podzielona na dwa obszary jw.- nr szafek od 305 do 360 - pierwszy 
obszar, numery szafek od 361 do 400 - drugi obszar. Przebieralnia przeznaczona dla osób 
korzystających indywidualnie.

2. Zasady korzystania z przebieralni dla osób niepełnosprawnych:
a) pierwszeństwo z korzystania z przebieralni dla osób niepełnosprawnych mają osoby 
niepełnosprawne wraz z opiekunem (jeżeli opiekun jest wymagany);
b) z szatni mogą korzystać również rodzice/opiekunowie z dziećmi do lat 3, o ile jest odpowiednia 
ilość wolnych miejsc. Zasadą udostępniania szatni dla rodziców z dziećmi do lat 3 jest kryterium                                                    
1 rodzic/opiekun na 1 dziecko; 

3. Z przebieralni damskich korzystają kobiety oraz matki/opiekunki z dziećmi niezależnie od płci                          
i mają umożliwione przebranie dziecka w kabinie do przebierania. Dla matek/opiekunek z dziećmi 
udostępniana będzie I przebieralnia damska opisana w pkt. 1 ppkt. b).

4. Z przebieralni męskiej korzystają mężczyźni oraz ojcowie/opiekunowie z dziećmi niezależnie od 
płci i mają umożliwione przebranie dziecka w kabinie do przebierania. Dla ojców/opiekunów
z dziećmi udostępniana będzie I przebieralnia męska opisana w pkt. 1 ppkt.  d).

5. Korzystający z przebieralni zobowiązani są do zachowania należytej kultury oraz zasad 
poszanowania różnego stopnia wrażliwości na nagość przez pozostałych Klientów. W związku                        
z powyższym zabrania się eksponowanie nagości, zwłaszcza w obecności przebywających                              
w przebieralniach dzieci.

6. Zabrania się biegania w przebieralniach i pod natryskami, wspinania na szafki lub ławki oraz 
kabiny przebieralni.

7. Kierownictwo Obiektu ma prawo w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności awarii itp., których 
nie można było przewidzieć zmienić zasady korzystania z przebieralni i zamieścić informację przy 
stanowisku kasowym, jeżeli taka sytuacja nastąpi.

8. Na terenie obiektu obowiązują zapisy Regulaminu pływalni Podolanka, do których należy 
bezwzględnie się stosować.

Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE .................. 999
STRAŻ POŻARNA ..................................... 998
POLICJA .................................................... 997
STRAŻ MIEJSKA ....................................... 986
ALARMOWY dla tel. komórkowych ..... 112

ADMINISTRATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
Biuro Zarządu tel. (24) 367 26 86


