
1. Pływalnia jest czynna:
• od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 22.00 (ostatnie wyjście z wody 21.30);
• w sobotę w godzinach 6.00 – 14.00 (ostatnie wyjście z wody 13.30).

2. W sytuacjach nadzwyczajnych czas otwarcia pływalni może ulec zmianie. W takich przypadkach
informacja o zmianie godzin funkcjonowania pływalni zostanie zamieszczona na terenie obiektu, stronie
internetowej MOSiR Płock oraz na portalu społecznościowym Facebook.
3. Zabrania się korzystania z pływalni osobom z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych oraz
z podwyższoną temperaturą ciała. Obsługa pływalni ma prawo mierzyć temperaturę ciała przed wejściem na
obiekt. W przypadku osób z objawami infekcji i/lub z podwyższoną temperaturą ciała obsługa pływalni ma
prawo odmówić wejścia na obiekt.
4. Na terenie obiektu, w szczególności w jego częściach ogólnodostępnych tj. holu głównym, przy
stanowisku kasowym oraz na wszystkich ciągach komunikacyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa –
zgodnie z aktualnie obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa (obowiązek nie dotyczy przebieralni, hali
basenowej i pryszniców). Obsługa pływalni ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego
obowiązku.
5. Na terenie całego obiektu (dotyczy również hali basenowej) obowiązują zasady zachowania dystansu
społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m. Klienci indywidualni,
uczestnicy zajęć grupowych, opiekunowie odprowadzający dzieci na zajęcia mogą korzystać z przestrzeni
wspólnych obiektu zachowując zasady zachowania dystansu społecznego.
6. Z obowiązku zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie są zwolnione osoby wspólnie
zamieszkujące np. rodzice z dziećmi. Jednakże osoby te są zobowiązane do zachowania dystansu
społecznego wobec innych użytkowników pływalni.
7. Wszystkich Klientów obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu na obiekt.
8. Na terenie pływalni obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz
przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby
pływające).
9. Na terenie pływalni obowiązują ogólnie przyjęte zasady przestrzegania higieny: częste mycie
i dezynfekcja rąk, zasłanianie twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.
10. Przy stanowisku kasowym może znajdować się jedna osoba, z zastrzeżeniem pkt. 6 powyżej.
11. Do obowiązków instruktorów prowadzących zajęcia grupowe należy wyjście po uczestników do holu
głównego. Uczestnicy zajęć wchodzą na zajęcia równocześnie wraz z uprawnionymi instruktorami, nie
wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
12. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani na teren pływalni i z niej odbierani przez opiekunów zgodnie
z zasadami opisanymi w cz. V Regulaminu – Zajęcia grupowe. Po zakończeniu korzystania z pływalni
obowiązuje niezwłoczne opuszczenie obiektu.
13. Osoba prowadząca zajęcia nauki pływania ma obowiązek wyczyścić lub zdezynfekować po każdych
zajęciach sprzęt wykorzystywany podczas zajęć.
14. Osoby naruszające przepisy Regulaminu, nie stosujące się do aktualnie obowiązujących przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, nie stosujące się do aktualnych wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących korzystania z pływalni, nie stosujące się do poleceń obsługi
obiektu, mogą być usunięte z terenu obiektu przez grupę interwencyjną agencji ochrony, Straż Miejską lub
Policję oraz obciążone kosztami interwencji. Niezależnie od ewentualnego ukarania mandatem karny przez
uprawione do tego służby.
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