
Szczegółowe zasady korzystania z basenu w 

Krytej Pływalni „Delfin” zgodne z wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego. 

1.Basen w Krytej Pływalni „Delfin” jest do odwołania, czynny dla klientów 

indywidualnych od godziny 15.00 do 22.00.  

 

2. Zajęcia grupowe oraz nauka pływania realizowane są do godz. 15.00. 

 

3. Nie ma rezerwacji wejść. Klienci wpuszczani są wg kolejności, aż do 

osiągnięcia limitu. 

 

4. Na basenie, jak i w całym obiekcie pływalni, obowiązuje noszenie osłon 

nosa i ust przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. 

 

5. Na terenie basenu może przebywać jednocześnie 70 osób, w tym: 

 

a) w basenie sportowym mogą znajdować się maksymalnie 24 osoby - z 

jednego toru na basenie sportowym mogą jednocześnie korzystać 

maksymalnie 4 osoby, 

 

b) z niecki rekreacyjnej może jednorazowo korzystać maksymalnie 8 osób , 

 

c) ze strefy saun może korzystać maksymalnie 8 osób zgodnie z 

regulaminem korzystania ze strefy saun (Uwaga –nie ma możliwości 

korzystania z sauny i basenu jednocześnie). 

 

6. Ze względu na limity osób, SOSiR nie gwarantuje możliwości 

skorzystania ze wszystkich urządzeń i atrakcji w ramach pobytu na basenie. 

 

7. Za brak możliwości skorzystania z danej atrakcji Klientom nie przysługuje 

zwrot pieniędzy. 

 

8. Do obiektu mogą wejść wyłącznie osoby, które nie mają żadnych 

objawów jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. 

 

9. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczaniu należy 

obowiązkowo zdezynfekować dłonie. 

 



10. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w 

szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik 

przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę 

ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. 

 

11. W strefie wejścia na pływalnię, przy kasie, w szatni, w strefie z 

prysznicami, toaletach, na hali basenowej oraz w nieckach basenów, także 

podczas pływania należy zachować dystans społeczny z wyjątkiem osób 

wspólnie zamieszkujących. 

 

12. Bezpośrednio przed kasą biletową może znajdować się jedna osoba. 

Oczekujący zachowują dystans społeczny stosując się do wyznaczonych 

stref przed kasą. 

 

13. W strefie z prysznicami może przebywać maksymalnie 5 osób. 

 

14. Mycia i dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki należy 

dokonywać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w szatniach i toaletach. 

 

15. Zabrania się siadania, odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania 

pobytu w pomieszczeniach obiektu. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie 

do  czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 

 

16. Do czasu odwołania wanna do hydromasażu będzie nieczynna. 

 


