
 
REGULAMIN  KORZYSTANIA Z PŁYWALNI  CRS Bielany  ul. Lindego 20  

w związku z pandemią COVID-19   obowiązujący od 15.06.2020 r. 
 

Zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu! 

1. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00, w soboty i niedzielę w godzinach 9:00-

21:00.  CRS zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia Pływalni. 

2. Zakazuje się korzystania z pływalni osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg 

oddechowych), a także osobom objętym kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o 

zakażenie lub chorymi na COVID-19. 

3. Przy wejściu i wyjściu z obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk. 

4. Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na całym terenie Kompleksu z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.  

(Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio 

udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć 

maseczkę w pomieszczeniu przebieralni). 

5. Z pływalni jednocześnie może korzystać do 24 osób  (max. 4 osoby na torze).  

6. Z pływalni mogą korzystać klienci indywidualni na podstawie ważnego biletu jednorazowego lub karnetu oraz 

grupy zorganizowane na podstawie zawartej umowy najmu. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Pływalni, 

wyłącznie pod nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna, osobę taką wlicza się do ogólnej liczby 

korzystających. 

7. Bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się jedna osoba.  

8. Na terenie obiektu oraz podczas pływania obowiązuje zachowanie 2-metrowej odległości między osobami. 

9. Z pryszniców może korzystać jednocześnie  maksymalnie 6 osób. 

10. Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli, pływania i przebrania się. 

11. Osoby korzystające z Pływalni mają obowiązek informowania pracownika CRS (ratownik) o wszelkich 

okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z Pływalni w czasie epidemii. 

12. Osoby korzystające z obiektu, które w sposób rażący naruszą zasady bezpieczeństwa, będą podlegały 

upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem 

natychmiastowym.  

13. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u użytkownika pływalni lub Trenera, Zarządca taką osobę 

umieści w odizolowanym pomieszczeniu/miejscu (m.in. wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn 

dezynfekujący) po czym zawiadomi odpowiednie służby. 

14. Użytkownicy  nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie, wytycznych zawartych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra 

Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. 

15. W przypadku Zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich Uczestników i ich 

opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania 

bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego danemu 

podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania 

rezerwacji do końca 2020 r. na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy. 

16. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich 

członków/Uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem 

godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad 

udostępnienia i korzystania z danego obiektu. 

17. Obowiązuje zakaz wnoszenia na płytę basenową jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych 

z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją. 

18. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz korzystania z ogólnodostępnej szatni ubraniowej, okrycie wierzchnie oraz 

buty użytkownicy i Trenerzy zabierają we własnym worku/siatce do szafki ubraniowej. 


