
REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 84 IM. RUCHU OBROŃCÓW POKOJU 

WE WROCŁAWIU 
 

 

 

§ 1. 

Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym, obowiązującym wszystkich 

odwiedzających i użytkowników kompleksu sportowego Szkoły Podstawowej nr 84 im. 

Ruchu Obrońców Pokoju, zwanego w dalszej części regulaminu także „obiektem”, mającym 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości w trakcie korzystania z obiektu i 

jego atrakcji. 

 

2. Z chwilą zakupu biletu wstępu, karnetu lub najmu użytkownik potwierdza, iż umie 

korzystać z atrakcji oferowanych przez obiekt, jest do tego należycie przygotowany, a także 

spełnia zdrowotne wymogi korzystania z rekreacji wodnej i pozostałych atrakcji oferowanych 

przez obiekt.  

 

3. Kompleks sportowy Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju jest obiektem 

monitorowanym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz albo obraz i dźwięk. Wchodząc na 

teren oznaczony jako monitorowany, użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na obserwację i 

rejestrację wizualną własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie materiałów 

filmowych w sprawach spornych np. dotyczących zgodności zachowania z niniejszym 

regulaminem, innym instrukcjami i poleceniami personelu obiektu itp.  

  

4. Użytkownicy obiektu mają obowiązek korzystania z oferowanych usług z dbałością o stan 

urządzeń oraz elementów dekoracyjnych znajdujących się na terenie obiektu, a także 

powierzonych przedmiotów. W przypadku niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia lub 

kradzieży wskazanych przedmiotów i elementów wyposażenia obiektu, sprawca szkody 

ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane 

przez osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność ich rodzice lub opiekunowie prawni.  

 

5. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje 

lub stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosujące się do postanowień 

niniejszego regulaminu, zarządzeń i instrukcji obowiązujących w obiekcie oraz poleceń 

obsługi obiektu mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletu 

wstępu, niezależnie od podjęcia innych działań przewidzianych prawem.  

 

6. Korzystanie z przebieralni obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe.  

 

7. Przed opuszczeniem obiektu, użytkownicy są zobowiązani do pozostawienia otwartych 

szafek ubraniowych, z których korzystali.  

 

8. Przedmioty znalezione na terenie obiektu należy przekazać obsłudze obiektu. 

Administracja obiektu zadysponuje znalezionymi przedmiotami zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa.  
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9. Ze względów bezpieczeństwa nie należy pozostawiać toreb, plecaków, a także innych 

przedmiotów, których zawartości i właściwości nie można naocznie rozpoznać poza 

miejscami do tego wyznaczonymi (szafkami ubraniowymi, półkami itp.). W przypadku 

zaistnienia takiej konieczności, personel obiektu lub wezwane służby mają prawo 

przeprowadzić sprawdzenie zawartości i właściwości pozostawionych przedmiotów pod 

kątem ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa innych użytkowników i samego obiektu.  

 

10. Pracownikom obiektu względem użytkowników przysługuje tzw. prawo gospodarza 

obiektu. Administracja obiektu jest uprawniona do wydania trwałego lub tymczasowego 

zakazu korzystania z usług obiektu osobom, które notorycznie postępują wbrew 

postanowieniom regulaminu, zarządzeniom oraz instrukcjom obowiązującym w obiekcie lub 

w sposób rażący łamią zasady współżycia społecznego.  

 

11. Kierownik obiektu sportowego może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość 

korzystania z obiektu ze względów bezpieczeństwa, technicznych, w przypadku przepełnienia 

kompleksu lub w razie innej pilnej potrzeby czy nadzwyczajnej sytuacji.  

 

12. Niezależnie od przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz dyspozycji, nakazów i 

zakazów umieszczonych na tablicach wewnątrz obiektu oraz w zarządzeniach i instrukcjach 

obowiązujących w obiekcie użytkownicy są obowiązani bezwzględnie podporządkować się 

poleceniom obsługi obiektu, w szczególności poleceniom służb ratowniczych.  

 

13. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w miejscach 

wyłączonych z ogólnego dostępu.  

 

14. Zabrania się prowadzenia na terenie obiektu, poza miejscami do tego przeznaczonymi 

i/lub bez uprzedniej pisemnej zgody administracji obiektu jakiejkolwiek działalności, a w 

szczególności działalności handlowej, marketingowej, usługowej, w tym w szczególności 

rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.  

 

15. Szkoła Podstawowa nr 84  im. Ruchu Obrońców Pokoju nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie obiektu.  

 

§ 2. 

Warunki wstępu na teren basenu Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu 

Obrońców Pokoju 
 

1. Basen służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych. 

Basen nie jest powszechnie dostępny. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu. 

Basen jest czynny: 

poniedziałek – piątek 16:00 – 21:00 

sobota 9:00-13:00 

W dni powszednie w godzinach od 8:00–16:00 basen udostępniony jest na realizacje zajęć dy-

daktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu 

Obrońców Pokoju. 

W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom 

zorganizowanym. 
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2. Z usług basenu Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju może korzystać 

każdy, za wyjątkiem:  

• osób cierpiących na choroby zakaźne (definiowane w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi oraz 

zapobieganiu zakażeniom) oraz cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające 

wysypki skórne,  

• osób mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), 

 • osób będących pod wpływem alkoholu, leków, narkotyków lub innych zakazanych środków 

wpływających na sprawność psychofizyczną,  

• w przypadkach spornych wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego bądź 

innego dokumentu, na podstawie którego obsługa obiektu zadecyduje o możliwości 

korzystania z usług.  

 

3. Warunkiem wstępu na basen jest posiadanie - ważnego i aktualnego w dniu korzystania z 

oferty obiektu – biletu lub karnetu. 

 

4. W hali basenowej obowiązuje używanie następujących strojów kąpielowych spełniających 

wymogi higieniczne oraz estetyczne: -kobiety: strój kąpielowy jedno lub dwu częściowy, 

przylegający do ciała, czepek na głowę -mężczyźni: kąpielówki przylegające do ciała, bez 

kieszeni lub spodenki przylegające do ciała, bez kieszeni, czepek na głowę. 

 

5. Zaleca się stosowanie strojów kąpielowych, które nie posiadają zamków błyskawicznych 

lub innych metalowych elementów, elementów plastikowych, które mogłyby stanowić 

zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego lub innych użytkowników obiektu 

lub mogłyby być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia obiektu.  

 

§ 3. 

Warunki wstępu na teren sale sportowe Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu 

Obrońców Pokoju 
 

1. Sale gimnastyczne służą do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych 

imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. 

Sale gimnastyczne nie są powszechnie dostępne. Zajęcia w salach gimnastycznych odbywają 

się według wcześniej ustalonego harmonogramu. 

Sale gimnastyczne są czynne: 

poniedziałek – piątek 16:00 – 20:30 

sobota 9:00-13:00 

W dni powszednie w godzinach od 8:00–16:00 sale gimnastyczne udostępnione są przede 

wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla Szkoły 

Podstawowej nr 84  im. Ruchu Obrońców Pokoju. 

W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom 

zorganizowanym. 

2. Z sali gimnastycznej mogą korzystać: 

dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów, 

kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

zakłady pracy, instytucje, organizacje, 

osoby, które biorą udział w zawodach organizowanych przez Szkoły Podstawowej nr 84 im. 

Ruchu Obrońców Pokoju. 
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§ 4. 

Przepisy dotyczące dyscypliny i bezpieczeństwa 

 

1. Basen i sale sportowe są obiektami sportowo-rekreacyjnymi, w którym każdy użytkownik 

obowiązany jest szanować prawo innych osób do wypoczynku i bezpiecznej zabawy. Dlatego 

też, oprócz ogólnych norm współżycia społecznego, w kompleksie obowiązują bezwzględnie 

dyspozycje, polecenia i zalecenia obsługi obiektu odnoszące się do konkretnych sytuacji.  

 

2. Ze względów bezpieczeństwa, zasadą podstawową w sytuacjach spornych jest priorytetowa 

realizacja przez użytkownika poleceń obsługi obiektu. Dopiero po niej możliwe jest 

odwołanie lub zażalenie do kierownictwa obiektu.  

 

3. Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu i innych obowiązujących na terenie obiektu 

regulacji oraz poleceń obsługi skutkować będzie usunięciem osoby naruszającej ze strefy 

sportowo-rekreacyjnej obiektu lub całego obiektu – niezależnie od podjęcia innych działań 

przewidzianych prawem.  

 

4. W przypadku fizycznych lub słownych gróźb wobec obsługi obiektu, a także w przypadku 

stosowania przez użytkowników przemocy fizycznej będą podejmowane odpowiednie kroki 

prawne oraz zostaną zawiadomione odpowiednie organy ścigania.  

 

5. Materiał z monitoringu oraz inna dokumentacja świadcząca o przebywaniu i zachowaniu 

użytkownika w obiekcie może zostać przekazany organom ścigania. 

 

6. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz:  

• biegania,  

• skoków do wody (poza miejscami do tego wyznaczonymi i po uprzedniej zgodzie 

pełniącego dyżur ratownika),  

• wieszania się (huśtania) na drabinkach, drążkach lub innych wystających elementach,  

• pływania pod wodą bez wyraźnego zezwolenia pełniącego dyżur ratownika,  

• wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenów,  

• wnoszenia do strefy rekreacji i używania przedmiotów łatwo tłukących się, ostrych, 

pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów itp.) lub przedmiotów 

w inny sposób niebezpiecznych,  

• spożywania przyniesionych ze sobą potraw i napojów na basenie,  

• używania wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obelżywe,  

• żucia gumy do żucia,  

• plucia,  

• palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, 

• wnoszenia i wprowadzania zwierząt na teren obiektu. 

 

7. Ponadto zabrania się filmowania lub robienia zdjęć osobom lub grupom osób na terenie 

obiektu bez uprzedniego uzyskania zgody kierownika obiektu sportowego. 

 

8. Używanie wulgaryzmów, zachowania niezgodne ze społecznymi normami przyzwoitości i 

obyczajności oraz próby naruszania poczucia godności i prawa do intymności innych 

użytkowników, będą skutkowały natychmiastowym usunięciem sprawcy incydentu z obiektu 

oraz zawiadomieniem o zaistniałym zdarzeniu właściwych organów ścigania.  
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9. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia alkoholu oraz jego posiadania, 

spożywania. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, posiadania, spożywania 

lub udostępniania wszelkich innych środków odurzających.  

 

§ 5 

Ogólne postanowienia dotyczące zachowania w basenie  

Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju 
 

1. Zorganizowane zajęcia z zakresu nauki pływania, sportów wodnych lub wodnej terapii 

ruchowej na terenie obiektu mogą się odbywać wyłącznie w obecności i pod nadzorem 

instruktorów i ratowników. 

 

2. Niedozwolone jest prowadzenie nauki pływania przez inne osoby niż instruktorzy. Dotyczy 

to również doskonalenia technik.  

 

3. Zabawy ruchowe (w tym np. gry z użyciem piłki) poza miejscami do tego celu 

wyznaczonymi przez administrację obiektu, są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu 

zezwolenia kierownika obiektu sportowego  i wyłącznie na zasadach przez niego 

określonych. 

 

4. Użytkownicy obiektu są zobowiązani do poruszania się w klapkach lub innym obuwiu 

kąpielowym, względnie bez obuwia we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach w strefie 

basenowej, w tym w szczególności w przebieralniach, pod prysznicami. Użytkownicy 

korzystający z sal sportowych zobowiązani są do korzystania z obuwia zmiennego 

sportowego na jasnej podeszwie.  

 

5. Osoby wchodzące na teren hali basenowej zobowiązane są do poruszania się i przebywania 

tylko i wyłącznie w strojach sportowych oraz obuwiu zmiennym.  

 

§ 6. 

Odpowiedzialność cywilna 

 

1. Administracja obiektu zobowiązana jest do utrzymywania obiektu i jego wyposażenia w 

stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie.  

 

2. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia oraz szkody powstałe z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności lub w 

wyniku zdarzeń losowych albo działań osób trzecich.  

 

3. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju nie ponosi odpowiedzialności za 

pozostawione w szafkach lub na terenie obiektu przedmioty wartościowe, między innymi 

takie jak: telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, notebooki, odtwarzacze plików audio i 

video, konsole do gier, biżuteria, chyba że ich utrata, zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło z 

winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obsługi obiektu.  

 

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę na osobie lub mieniu powstałą na 

skutek jego zawinionego działania lub zaniechania, polegającego na nieodpowiednim 

korzystaniu z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też na nieodpowiednim 

zachowaniu podczas użytkowania urządzeń w basenie i na terenie obiektu. Rodzice oraz 
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opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką dzieci 

lub osoby oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.  

 

5. Wypadki i szkody powstałe na terenie obiektu należy niezwłocznie zgłaszać jego obsłudze.  

 

6. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju nie ponosi odpowiedzialności za 

zwiększenie się rozmiarów szkody, jeśli jej zgłoszenie nastąpiło z opóźnieniem 

spowodowanym przyczynami zawinionymi przez użytkowników obiektu. 

 

§ 7. 

Sytuacje wyjątkowe 
 

1. Regulamin dotyczy całego obiektu. W przypadku organizacji przez administratora obiektu 

imprez okolicznościowych, zawodów itp., dopuszcza się pewne odstępstwa, od niektórych 

postanowień, o ile nie dotyczą one bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

2. W sytuacjach nadzwyczajnych, wiążących się z zagrożeniem, którego nie można było 

wcześniej przewidzieć, najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom 

znajdującym się na terenie obiektu. Z tego powodu, w uzasadnionych wypadkach, obsługa 

obiektu może ograniczyć dostępność obiektu, zakończyć pobyt użytkowników przed czasem, 

nakazać opuszczenie budynków lub terenu obiektu, względnie przeprowadzić ewakuację. W 

sytuacjach takich należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i dyspozycjom 

obsługi obiektu.  

 

§ 8. 

Szczegółowe zasady składania skarg, wniosków, zażaleń i spostrzeżeń 

 

 1. Podczas pobytu w obiekcie, wszelkie zdarzenia i sytuacje wymagające zgłoszenia należy 

przekazać obsłudze obiektu. Obsługa obiektu ma obowiązek przekazać zgłoszenie osobie 

kompetentnej do podjęcia interwencji lub poinformować zgłaszającego o dalszym przebiegu 

sprawy. 

 

2. Skargi, wnioski, zażalenia, spostrzeżenia i uwagi wymagające rozpatrzenia przez 

kierownictwo obiektu można wysyłać pocztą na adres Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu 

Obrońców Pokoju lub składać - w formie pisemnej - na ręce kierownika obiektu sportowego. 

Kierownik potwierdza przyjęcie zgłoszenia przybijając na wpływającym piśmie swoją 

pieczątkę oraz opatrując je datą i godziną wpływu. 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 15 września 2017 r. 


