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UCHWAŁA NR IX/51/2011
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych obowiązujących na terenie „Centrum Sportowo – 
Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 
1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
105, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; 
z 2011 r. Nr 40, poz. 230), oraz w związku z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ. U z 2010 
r. Nr 127 poz. 857, Nr 151, poz. 1014) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące regulaminy porządkowe obowiązujące na terenie „Centrum Sportowo – 
Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim: 

1. Regulamin pływalni krytej – załącznik nr 1. 

2. Regulamin zjeżdżalni – załącznik nr 2. 

3. Regulamin sauny – załącznik nr 3. 

4. Regulamin solarium – załącznik nr 4. 

5. Regulamin kręgielni – załącznik nr 5. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Grzywnowicz
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2011 
Rady Gminy Ustronie Morskie 

  z dnia 05 maja 2011 r. 
 

Regulamin pływalni krytej 
 

1. Administratorem pływalni jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. 

2. Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

3. Pływalnia jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 21:00. 

4. Ze względu na zawody sportowe, awarie lub porę roku godziny dostępności pływalni mogą 

ulec czasowej zmianie.   

5. Ostatnie wejście na pływalnię następuje na godzinę przed jej aktualnym czasem zamknięcia. 

6. Z pływalni korzystać mogą: 

a) osoby indywidualne – dorośli i młodzież, 

b) dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej, 

c) grupy zorganizowane – pod opieką i kontrolą osoby prowadzącej zajęcia. 

7. Na pływalnię nie zostaną wpuszczone osoby: 

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków  lub innych podobnie 

działających środków, 

b) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, 

c) których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób korzystających z pływalni, 

d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

8. Zabrania się posiadania na terenie niecek basenowych, zjeżdżalni oraz saun: 

a) ostrych przedmiotów (zegarków, biżuterii itp.), 

b) nadmuchiwanych materaców i zabawek, 

c) innych stwarzających zagrożenie przedmiotów. 

9. Zmiana obuwia na klapki basenowe przed i po korzystaniu z pływalni odbywa  

się wyłącznie w wyznaczonej przed kasami basenowymi strefie.  

10. Odpłatność za usługi pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

11. Przed wejściem do basenu obowiązuje umycie całego ciała pod natryskiem. 

12. Wstęp na halę basenową możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym: 

a) kobiety - jedno lub dwuczęściowy, 

b) mężczyźni – kąpielówki lub przylegające do ciała spodenki kąpielowe bez kieszeni. 

13. Zabronione jest wejście do wody w krótkich spodenkach z kieszeniami. 

14. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny. 

15. Osobom korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających, a w szczególności: 

a) skakania do wody z brzegów basenów, 

b) spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody, 

c) biegania wokół niecek basenowych,  w szatniach i pod natryskami, 

d) niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni lub zaśmiecania jej terenu, 

e) hałasowania, 

f) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, żucia gumy oraz jedzenia  

na terenie niecek basenu, saun oraz pomieszczeń szatni i natrysków, 

g) wszczynania fałszywych alarmów, 

h) wrzucania do wody wszelkich przedmiotów obcych, 

i) zanieczyszczania niecek basenów, jacuzzi i zjeżdżalni. 

16. Skakanie do wody ze słupków startowych odbywać może się tylko za zgodą ratownika, 

wyłącznie na wyznaczonym przez niego torze. 

17. Grupy zorganizowane korzystają z pływalni na następujących zasadach: 

a) na 15 uczestników (w przypadku grup przedszkolnych na każde 10 dzieci) wymagany 

jest jeden opiekun posiadający odpowiednie uprawnienia, 

b) w przypadku grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stanu 

upośledzenia podopiecznych, 

c) opiekun grupy po wejściu na hale basenową zobowiązany jest skontaktować  

się z ratownikiem w celu ustalenia zasad kąpieli, 



d) prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed 

i po zajęciach, 

e) za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący, 

natomiast za zachowanie grupy w szatni opiekun,  

f) grupy korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut 

przed rozpoczęciem zajęć, po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie 

opuszczona, 

g) w czasie pobytu na terenie pływalni, opiekunowie zobowiązani są dopilnować,  

aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła 

mienia znajdującego się na pływalni, 

h) za powierzone uczestnikom grupy chipy/zegarki odpowiada opiekun grupy, 

i) osoby prowadzące zajęcia lub opiekunowie mogą wchodzić na pływalnię tylko 

w stroju ćwiczebnym i klapkach basenowych, 

j) opiekunowie grup wchodzą na halę basenową bezpłatnie (w liczbie zgodnej z pkt. a)  

i b)), 

k) prowadzący zajęcia zobowiązany jest po ich zakończeniu złożyć w wyznaczonym 

miejscu użytkowany sprzęt, 

18. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się decyzjom dyżurnego  

ratownika, który sprawuję nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu (ratownik ma 

prawo do kontroli i oceny higieny osobistej oraz czystości strojów kąpielowych osób 

korzystających z basenów). 

19. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie 

dyżurującemu ratownikowi. 

20. Administrator pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

pozostawione w szafkach (istnieje możliwość pozostawienia ich w depozycie). 

21. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została 

zamknięta. 

22. Za rzeczy pozostawione na terenie niecki basenowej oraz w otwartych lub nieprawidłowo 

zamkniętych szafkach administrator pływalni nie ponosi odpowiedzialności. 

23. Za zniszczenie, zgubienie wyposażenia lub sprzętu obiektu obowiązuje odpłatność  

w wysokości100% jego aktualnej rynkowej wartości. 

24. Za zgubienie lub zniszczenie chipa/ zegarka obowiązuje płatność w wysokości kosztów jego 

zakupu. 

25. Za zanieczyszczenie zbiorników basenu, obowiązuje płatność w wysokości aktualnej ceny 

odprowadzenia ścieków oraz zakupu odpowiedniej ilości m
3
 wody potrzebnej do napełnienia 

zanieczyszczonej niecki. 

26. Osoby naruszające porządek publiczny lub nie stosujące się do zaleceń personelu, dbającego                

o przestrzeganie regulaminu pływalni krytej mogą być usunięte z terenu obiektu. 

27. Wszelkiego rodzaju zajęcia nauki pływania, fitness, rehabilitacji itp. mogą odbywać  

się na terenie pływalni wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu                    

i Rekreacji w Ustroniu Morskim. 

28. Administrator pływalni nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody 

spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

29. Skargi i wnioski można wpisać do znajdującej się w kasach „Książki Skarg i Wniosków”. 

30. W sprawach nagłych, nieuregulowanych powyższym regulaminem decyzje podejmuje 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji w Ustroniu Morskim lub wyznaczona przez 

niego osoba. 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2011 
Rady Gminy Ustronie Morskie 

  z dnia 05 maja 2011 r. 
Regulamin korzystania z zjeżdżalni 

 

 

1. Prawo do korzystania ze zjeżdżalni mają osoby, które dokonały opłaty wstępu  

na pływalnie oraz spełniają  warunki określone poniższym regulaminem oraz regulaminem 

pływalni krytej. 

2. Osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są stosować się do poleceń dyżurującego 

ratownika. 

3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów. 

4. Podczas wchodzenia na zjeżdżalnie zabronione jest: 

a) wbiegania po schodach, 

b) wymuszanie miejsca w kolejce, 

c) stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników. 

5. Usterki zauważone podczas zjazdu należy bezzwłocznie zgłaszać dyżurującemu ratownikowi 

lub obsłudze basenu. 

6. Zjazd należy wykonywać: 

a) pojedynczo (dopuszczalny jest zjazd w parze z dzieckiem poniżej 7 roku życia), 

b) na siedząco lub leżąco, 

c) wyłącznie na plecach, 

d) nogami skierowanymi w dół toru zjazdu. 

7. Po dokonaniu zjazdu należy natychmiastowo opuścić lądowisko zjeżdżalni. 

8. Zabrania się: 

a) wykonywania zjazdu przy niepłynącej w rurze zjazdowej wodzie („na sucho”), 

b) wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu, 

c) rozpoczynania ślizgu w momencie gdy osoba zjeżdżająca wcześniej nie opuściła rury 

zjazdowej i akwenu lądowiska, 

d) zjeżdżania w okularach, zegarkach i innej biżuterii, 

e) zatrzymywania się i stawania w rurze zjazdowej, 

f) posiadania na ubiorze elementów metalowych mogących uszkodzić strukturę rury 

zjazdowej, 

g) wnoszenia do rynny zabawek, kół ratunkowy, sprzętu pływackiego itp., 

h) wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych, zwłaszcza głową w dół, 

i) wykonywanie innych czynności zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych. 

9. W przypadku grup zorganizowanych opiekun odpowiada za zachowanie grupy (przebywając       

z jej uczestnikami na platformie zjazdowej lub schodach). 

10. Korzystanie ze zjeżdżalni nie jest wskazane dla osób: 

a) ze schorzeniami układu krążenia i serca, 

b) wrażliwych na nagłe przeciążenia, 

c) cierpiących na lęk wysokości i klaustrofobię. 

11. Osobom, które nie dostosują się do zapisów powyższego regulaminu i instrukcji dyżurującego 

ratownika, grozi zakaz dalszych zjazdów, a w przypadku rażącego naruszania regulaminu 

nakaz upuszczenia basenu. 

12. Korzystanie z rury zjazdowej jest na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem powyższego regulaminu, wszelką 

odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca ze zjeżdżalni. 

 



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/51/2011 
Rady Gminy Ustronie Morskie 

  z dnia 05 maja 2011 r. 
Regulamin korzystania z sauny 

 

1. Sauny funkcjonują w dniach i godzinach wyznaczonych przez administratora pływalni. 

2. Z saun korzystać mogą tylko osoby pełnoletnie. 

3. Osoby nieletnie mogą przebywać w saunie tylko z pełnoletnim,  prawnym opiekunem. 

4. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem. 

5. Z sauny nie mogą korzystać osoby: 

a) chore na serce, 

b) z nadciśnieniem,  

c) po udarach, 

d) z gorączką,  

e) chore na tarczycę, 

f) z chorobami naczyń krwionośnych, 

g) chore na padaczkę (epilepsję), 

h) ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, 

i) kobiety w ciąży oraz w czasie menstruacji. 

6. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, łańcuszkach, zegarkach lub innej  biżuterii. 

7. Z sauny nie mogą korzystać dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach szkolnych  

lub grupowych. 

8. Leżenie lub siedzenie w saunie dozwolone jest tylko i wyłącznie na własnym ręczniku. 

9. W razie złego samopoczucia  lub jakichkolwiek wątpliwości należy bezzwłocznie opuścić kabinę 

sauny i zgłosić się do dyżurującego ratownika. 

10. Podstawowe cykle korzystania z sauny: 

a) pobyt w saunie od 8 do 12 minut, 

b) schłodzenie zimną wodą, 

c) odpoczynek około od 10 do15 minut, 

d) ponowny pobyt w saunie od 8 do 12 minut, 

e) schłodzenie zimną wodą, 

f) odpoczynek. 

11. Osoby początkujące powinny stosować tylko jeden cykl kąpieli: 

a) nagrzewania (pobyt w saunie) – ochładzania – odpoczynku. 

12. Decyzję o przebywaniu w saunie każdy uczestnik podejmuje na własną odpowiedzialność. 

13. Na terenie saun obowiązują wszelkie zakazy wynikające z regulaminu pływalni krytej. 

14. Administrator pływalni nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe  

na skutek nieprzestrzegania powyższego regulaminu.  

 



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/51/2011 
Rady Gminy Ustronie Morskie 

  z dnia 05 maja 2011 r. 
 

Regulamin korzystania z solarium 

 

1. Solarium funkcjonuje w dni i godziny wyznaczone przez administratora pływalni. 

2. Przed skorzystaniem z solarium należy zgłosić się do dyżurującego ratownika w celu 

uzyskania stosownego instruktarzu.  

3. Osoby korzystające z solarium, dokonują zabiegu na własną odpowiedzialność. 

4. Z solarium nie mogą korzystać osoby: 

a) poniżej 18 roku życia (za wyjątkiem osób posiadających pisemną zgodę prawnego 

opiekuna), 

b) będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, 

c) ze skłonnościami do zasłabnięć. 

5. Solarium nie jest wskazane dla osób: 

a) chorych na cukrzycę, 

b) po przebytych chorobach serca, 

c) chorych na epilepsję, 

d) cierpiących na choroby układy krążenia, 

e) z chorobami skóry ze skłonnościami do przebarwień, 

f) z alergią na promienie UV, 

g) kobiet w ciąży. 

6. Po upływie ustalonego czasu opalania, następuje samoczynne wyłącznie lamp solarium. 

7. Rozliczenie za korzystanie z solarium następuje w kasie pływalni. 

8. W przypadku złego samopoczucia korzystający  z solarium ma obowiązek przerwania 

opalania i zgłoszenia się do dyżurującego ratownika lub obsługi pływalni. 

9. Niewskazane dla zdrowia jest jednorazowe opalanie dłuższe niż 10 min. 

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane dla zdrowia skutki będące 

efektem nieprzestrzegania powyższego regulaminu. 

 



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/51/2011 
Rady Gminy Ustronie Morskie 

  z dnia 05 maja 2011 r. 
 

Regulamin korzystania z kręgielni 

1. Kręgielnia jest integralną częścią Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „Helios”. 

2. Dni i godziny funkcjonowania kręgielni mogą być różne i wynikają bezpośrednio  

z terminów funkcjonowania pływalni krytej. 

3. Wszelkie obowiązujące opłaty znajdują się w cenniku. 

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami personelu pływalni  

jak również z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń na terenie kręgielni. 

5. Na terenie kręgielni zabrania się: 

a) przebywania w sektorach obsługi, 

b) manipulowania, dotykania, przestawiania, niszczenia urządzeń eklektycznych  

oraz mechanicznych stanowiących wyposażenie kręgielni, 

c) wchodzenia na tory kręgielni w celu usunięcia awarii, zablokowanej kuli itp.,  

d) spożywania posiłków, picia w bezpośredniej strefie rzutów, 

e) wnoszenia na teren kręgielni własnych produktów spożywczych, 

f) wchodzenia w niewłaściwym obuwiu, 

g) przebywania na terenie kręgielni w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków 

odurzających, 

h) zachowywania się w sposób głośny, obraźliwy dla innych klientów kręgielni  

i pływalni krytej, 

i) wprowadzania zwierząt. 

6. Kule do kręgli należy toczyć, zabrania się nimi: 

a) rzucać, 

b) odkładać w inne miejsce niż przeznaczone, 

c) wynosić poza teren kręgielni. 

7. Wszelkie awarie, uszkodzenia techniczne sprzętu należy zgłaszać bezpośrednio  

do obsługi pływalni. 

8. W strefie rozbiegu może przebywać tylko osoba wykonującą rzut. 

9. Przebywanie na terenie kręgielni może odbywać się wyłącznie w specjalistycznym obuwiu, 

który należy wypożyczyć od obsługi pływalni. 

10. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. 

11. Wszelkiego rodzaju złe samopoczucie, skaleczenia bądź wypadki należy bezpośrednio 

sygnalizować obsłudze pływalni. 

12. W sytuacji zepsucia maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz oddawania rzutów. 

13. Za zniszczenie, uszkodzenie sprzętu kręgielni obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % 

aktualnej rynkowej ceny zepsutego sprzętu. 

14. Administrator pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione                    

na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze. 

15. Rezerwacja torów następuje osobiście lub telefonicznie, po podaniu imienia  

i nazwiska oraz telefonu kontaktowego. 

16. Nieobecność osoby rezerwującej tor o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji                     

i możliwość ponownej sprzedaży toru innemu klientowi. 

17. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, 

rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny 

planowanej rezerwacji. 

18. Po zakończeniu czasu gry należy niezwłocznie opuścić kręgielnie. 

19. Administrator pływalni nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody 

spowodowane nieprzestrzeganiem powyższego regulaminu. 
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