Miechów, 01.09.2013r.

REGULAMIN PŁYWALNI
I CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Kryta pływalnia w Miechowie, dalej zwana „Pływalnią”, jest obiektem należącym do Gminy
i Miasta Miechów.
2. Operatorem pływalni jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.
3. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą:
• basen sportowy: 1,2 - 1,8 m,
• basen rekreacyjny: 1,0 m,
• basen treningowy: 1,0m,
• brodzik: 0,4m
4. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 - 22.00.
5. Zakup biletu i karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków
obowiązującego regulaminu.
6. Dyrekcja Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szatni
zewnętrznej oraz szafkach wewnętrznych.
7. Dzieci do 10 roku życia mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką dorosłego
opiekuna.
8. Dzieci do lat 3 korzystają z obiektu nieodpłatnie.
9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń
ratowników i obsługi, wypraszane będą z terenu obiektu.
10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się
nakazom ratowników lub obsługi pełniącej dyżur.
11. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz:
• palenia tytoniu,
• wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz
innych środków odurzających, psychotropowych itp.
• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów
niebezpiecznych,
• przebywania zwierząt,
• wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających,
• wnoszenia na halę basenową artykułów spożywczych.
12. Grupy zorganizowane muszą posiadać co najmniej 1 opiekuna na 15 uczestników,
odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
13. Opiekun grupy po wejściu na halę basenową ,zobowiązany jest skontaktować się
z ratownikiem będącym na zmianie w celu ustalenia zasad korzystania z pływalni
14. Zajęcia nauki pływania, doskonalenia pływania itp. mogą się odbywać tylko w obecności
instruktorów pływania i ratowników. Za bezpieczeństwo uczestników jest odpowiedzialny
instruktor prowadzący zajęcia.
15. Wszelka działalność zarobkowana na terenie obiektu, poza działalnością ustaloną z Dyrekcją
Centrum Kultury i Sportu, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania jest
zabroniona.
16. Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania
z usług w przypadku zaistnienia nagłej konieczności np. w sytuacji możliwości przekroczenia
limitu dopuszczalnej ilości użytkowników w obiekcie, w razie pilnej potrzeby czy
nieprzewidzianej sytuacji, w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
Użytkowników.
17. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby
korzystającej z obiektu.
18. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za
znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
19. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek
uszczerbku na zdrowiu, operator obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty
odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
20. Teren pływalni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą
do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się
do regulaminu oraz instrukcji. Dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Miechowie gwarantuje,
iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności
użytkowników.
21. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy,
w tym przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. w sprawie określenia
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. nr.57 poz. 358)
II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
1. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała oraz
czepek pływacki.
2. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym obiektu na obuwie
typu plażowego - „strefa zmiany obuwia” - i pozostawienia go w szafce.
3. Każdy użytkownik pływalni jest zobowiązany do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp przed
wejściem na halę basenową.
4. Na terenie hali basenowej zabrania się:
• biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,
• wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników oraz urządzenia o innym
przeznaczeniu,
• skakania z fragmentów konstrukcji obiektu,
• użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
• wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
• konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, poza barem i stref
wokół niego,
• niszczenia wyposażenia
• zanieczyszczania wody basenowej,
• chwytania, szarpania lin oznaczających tory do pływania powodując ich niekontrolowany
ruch,
• wnoszenia napojów i kosmetyków w szklanych opakowaniach,
• wchodzenia na tory oznaczone tabliczką „rezerwacja toru” osobom nie uczestniczącym
w zajęciach nauki pływania,
5. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na:
• choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby
zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne
na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne
zachowanie.
6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków
i innych środków odurzających lub psychotropowych.
7. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na pływalnię.
8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, powinny korzystać z atrakcji ze szczególną
ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
9. Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne
przebywania tych osób na pływalni.
10. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu
ratownikowi.
11. W czasie zawodów sportowych lub innych imprez rekreacyjnych organizatorzy odpowiadają
i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
12. Zajęcia nauki pływania odbywają się według ściśle określonego harmonogramu na torach
oznaczonych tabliczką „rezerwacja toru”.
13. Centrum Kultury i Sportu w Miechowie zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu
w związku z: zawodami, zgrupowaniami, obozami, zajęciami indywidualnymi.
III. ODPŁATNOŚĆ
1. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega
zwrotowi.
2. Stała opłata za minutę poza karnetem i biletem indywidualnym wynosi 0,20 groszy.
3. Rozliczanie czasu pobytu na hali basenowej rozpoczyna się po wydaniu transpondera przy
kasach.
4. Po uiszczeniu opłaty za pobyt na pływalni zwrotów pieniędzy nie dokonujemy.
5. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży i studentom do 26 roku życia po okazaniu
ważnej legitymacji, osobom niepełnosprawnym oraz osobom powyżej 60 roku życia.
6. Faktury wystawiane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego w terminie do 7 dni od
daty sprzedaży biletu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% wartości szkody.
2. Operator pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu
przedmiotów wartościowych.
3. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązany jest zapłacić opłatę
karną w wysokości 50,00 zł.
4. Operator pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu
obiektu.
5. Skargi i wnioski można zgłaszać w godzinach otwarcia obiektu przez wpis do księgi skarg
i wniosków, która znajduje się w recepcji pływalni, ewentualnie kontakt z dyrektorem
Centrum.
ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.
Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
Zjazd odbywa się pojedynczo.
Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogą sprowadzić na
samego użytkownika lub innych użytkowników niebezpieczeństwo odniesienia urazów lub
utraty życia.
7. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się
nakazom ratownika.
8. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu obiektu oraz instrukcji
będą wypraszane ze zjeżdżalni, a także z terenu obiektu.
9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
W CELU DOKONANIA BEZPIECZNEGO ŚLIZGU NALEŻY:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową.
Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna osoba.
Należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd ”na sucho” surowo wzbroniony.
Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny
zakaz wchodzenia i zjazdu rurą.
Po zapaleniu się światła zielonego należy:
• spokojnie wejść na odcinek startowy,
• schylić się i dać pół kroku do przodu, wchodząc do rury na jej początek, zająć właściwą
pozycję (położyć się w rurze na plecach głową w kierunku pomostu startowego - nogami
w kierunku zjazdu),
• lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka, zjeżdżać
swobodnie nie zatrzymując się w rurze, przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód
rury (przed nogami) tak, by w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem
zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
• po wpadnięciu do lądowiska (rynny hamowniczej) natychmiast je opuścić,
• wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.
Zjeżdżać kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej:
• światło czerwone - stop
• światło zielone - start
• lub oczekiwać aż poprzednik znajdzie się w basenie lądującym.
Zjeżdżać leżąc na plecach nogami do przodu lub siedząc.
Po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie opuścić brodzik i zrobić miejsce następnemu
użytkownikowi zjeżdżalni.
Stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i pracowników pływalni.
ZABRANIA SIĘ:

1. Wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu.
2. Wykonywania ślizgów grupowych.
3. Wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem,
na brzuchu, na plecach głową do przodu.
4. Zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
5. Zjeżdżania w pozycji „głową w dół”, na stopach, na stojąco, na kolanach.
6. Wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu, biegania po stopniach zjeżdżalni.
7. Wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie
wykonywania ślizgu.
8. Pozostawienia bez opieki dzieci do lat 7.
9. Wnoszenia na zjeżdżalnię ciężkich, ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
10. Aktów wandalizmu.
11. Korzystania ze zjeżdżalni przez osoby nie umiejące pływać.
12. Wchodzenia na platformę startową i korzystania ze zjeżdżalni osób pod wpływem alkoholu,
narkotyków, innych środków odurzających bądź psychotropowych.
13. Korzystania ze zjeżdżalni w przypadku uszkodzenia zabezpieczeń sygnalizacji świetlnej,
konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych niesprawności
technicznych.
14. Dokonywania ślizgów bez dopływu wody.
15. Wchodzenia do rynny po konstrukcji wspornej.
16. Zjeżdżania w grupach.
17. Zjeżdżania w pozycji innej niż leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy.
18. Wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszania prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub
głową do dołu.
19. Biegania i opychania się na podeście startowym i schodach.
20. Wchodzenia do rury zjazdowej od strony lądowiska - pod prąd do góry.
21. Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących
zjazdu i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgowa rynny.
22. Osoby niestosujące się do ww. regulaminu zostaną wyproszone z terenu pływalni.
UWAGA! ZJAZD NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
ZJEŻDŻALNIA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ HALI BASENOWEJ I OBOWIĄZUJĄ NA
NIEJ PRZEPISY REGULAMINU OBIEKTU.
OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY REGULAMINU BĘDĄ
USUWANE Z TERENU PŁYWALNI.
REGULAMIN OGŁASZA SIĘ POPRZEZ ZAMIESZCZENIE W PRZEZNACZONYCH DO
TEGO MIEJSCACH NA TERENIE OBIEKTU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ
ZAŻALENIA I WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ DYREKTOROWI CENTRUM KULTURY
I SPORTU W MIECHOWIE.
REGULAMIN NINIEJSZY WCHODZI W ŻYCIE W DNIU OGŁOSZENIA. EWENTUALNE
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA REGULAMINU DOKONYWANE SĄ PRZEZ DYREKTORA
OBIEKTU I WCHODZĄ W ZASTOSOWANIE OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU
OGŁOSZENIA.
DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE

Miechów, 01.09.2013r.

REGULAMIN KRĘGIELNI

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych
usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem
na jego teren.
2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach
wyznaczonych przez operatora.
3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie, zobowiązane
są do uiszczenia opłaty za te usługi, zgodnie z aktualnie obowiązującym
cennikiem.
4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją
użytkowania poszczególnych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu
i instrukcji.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji
lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą
być usuwane z terenu obiektu.
6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów,
• przebywania zwierząt,
• wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu
lub innych środków odurzających.

9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, powinny korzystać z kręgielni oraz
urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim
lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu
tych osób, Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie
zgłaszać pracownikowi kręgielni.
11. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, następuje bezwzględny zakaz
wykonywania rzutów.
12. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje
odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na
terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do
depozytu.
3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel
Centrum można odebrać w recepcji pływalni.
4. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu,
zaakceptowanego przez obsługę kręgielni, Centrum nie odpowiada za jego
ewentualne zniszczenie.

7. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan
trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.

5. W przypadku oddania przez gracza rzutu w pług, ponosi on
odpowiedzialność karną w wysokości 100 zł.

8. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej
osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.

6. Centrum nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

9. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania
jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, operator obiektu lub ubezpieczyciel
ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod
wpływem alkoholu.
10. Teren Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, dalej zwanym Centrum jest
monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do
pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie
stosują się do regulaminu oraz instrukcji.
11. Dyrekcja Centrum gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób
nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI
1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji
użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy
niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden
gracz.
4. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego,
przeznaczonego do gry w kręgle. Obuwie naeży wypożyczyć od obsługi
kręgielni. Wypożyczenie obuwia jest bezpłatne, wypożyczający oddaje do
depozytu swój dokument potwierdzający tożsamość.
5. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
• wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
• wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
• dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
• wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
• wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
• spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
• niszczenia wyposażenia, urządzeń,
• wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
• nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za
nieprzyzwoite lub obraźliwie.
6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie
odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby małoletnie.
7. Grupy zorganizowane do 15 uczestników, złożone z dzieci poniżej 12 roku
życia, muszą posiadać co najmniej jednego opiekuna, odpowiedzialnego za
swoich podopiecznych, przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować
się z obsługą, celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

IV. REZERWACJA TORÓW BOWLINGOWYCH
1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście
po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu
kontaktowego.
2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach i przyjmowane są na czas
pełnej godziny (godzin).
3. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie
rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
4. 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.
5. Centrum nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych
bowlingu.
OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY
REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU KRĘGIELNI.
ZAŻALENIA I WNIOSKI NALEŻY
CENTRUM KULTURY I SPORTU.

ZGŁASZAĆ

DYREKTOROWI

REGULAMIN
OGŁASZA
SIĘ
POPRZEZ
ZAMIESZCZENIE
W PRZEZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH NA TERENIE OBIEKTU
ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ
NINIEJSZY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE W DNIU OGŁOSZENIA.
EWENTUALNE
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DYREKTORA
I
WCHODZĄ
W ZASTOSOWANIE OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU
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REGULAMINU
DOKONYWANE
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PRZEZ
DYREKTORA
I
WCHODZĄ
W ZASTOSOWANIE OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU
OGŁOSZENIA.
DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE

Miechów, 01. 09. 2013r.

REGULAMIN SQUASHA

ZASADY REZERWACJI I ANULACJI
KORTÓW DO SQUASHA W CENTRUM
KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
1. Rezerwacji kortu do squasha można dokonać
telefonicznie, lub bezpośrednio w recepcji pływalni.
2. W przypadku wykupienia standardowego biletu
squashowego lub będąc posiadaczem karty Benefit
MultiSport, można nieodpłatnie dokonać stałej
rezerwacji kortu squash w ramach dostępności.
Informacje o zasadach korzystania z karnetów
MultiSport, dostępne w recepcji.
3. Bezkosztowa anulacja rezerwacji kortu może nastąpić
maksymalnie do 24 godzin przed zarezerwowanym
terminem gry.
4. Nieterminowe odwołanie kortu lub niepojawienie
się w zarezerwowanym czasie będzie skutkować
koniecznością uregulowania pełnej opłaty za
wynajęcie tego kortu wg aktualnego cennika
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie zwanym dalej
Centrum.
ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO
SQUASHA
1. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w obuwiu
nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu obuwie z tzw. podeszwą non-marking (kauczukową)
przeznaczone do sportów halowych. W przypadku
nie posiadania odpowiedniego obuwia do
gry, pracownik recepcji ma prawo odmówić
Użytkownikowi wstępu na kort. Użytkownik nie
ponosi wtedy kosztów rezerwacji kortu.
2. W Centrum obowiązuje zachowanie higieny osobistej
i czystości oraz używanie osobistego ręcznika. Przed
rozpoczęciem gry na korcie Użytkownik powinien
poddać się kontroli stanu zdrowia. Centrum nie
ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny
uszczerbek na zdrowiu Użytkownika spowodowany
zaniedbaniem stanu zdrowia i braku konsultacji
lekarskiej przed rozpoczęciem wzmożonego wysiłku
fizycznego, jakim jest gra w squash’a.
3. Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową
rozgrzewkę, aby przygotować organizm do
intensywnego wysiłku fizycznego.
4. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie
okularów ochronnych podczas gry.
5. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, ręczników
papierowych i podobnych przedmiotów mogących
zanieczyszczać kort.

6. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się
gry bez koszulki lub/i bez butów.
7. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na
jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników,
telefonów komórkowych oraz wszelkich innych
przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować
zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
8. Wypożyczanie sprzętu do gry w squasha
i ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne jego
uszkodzenie objęte jest osobnym regulaminem
wypożyczalni dostępnym w recepcji.
9. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania
rezerwacji kortu do squash’a Użytkownika
w przypadku turnieju squashowego lub innego
ważnego wydarzenia, o czym odpowiednio wcześniej
poinformuje Użytkownika telefonicznie lub inną
drogą.
10. Każdy Użytkownik korzystający w danym dniu
z kortów do squash’a ma prawo do bezpłatnego
skorzystania
z sauny, bezpośrednio po grze
(w godzinach funkcjonowania saun).
11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek
na zdrowiu Użytkownika korzystającego z kortu
powstały w wyniku niestosowania się do regulaminu
Centrum lub do zasad gry w squasha.
12. Wejście Użytkownika na kort w ramach swojej
rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne
z zaakceptowaniem powyższych punktów regulaminu
korzystania z kortów do squash’a w Centrum.
13. Nieterminowe odwołanie kortu lub niepojawienie
się w zarezerwowanym czasie będzie skutkować
koniecznością uregulowania pełnej opłaty za
wynajęcie tego kortu wg aktualnego cennika
Centrum.
14. Teren Centrum jest monitorowany w sposób
ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do
pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do
użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu
oraz instrukcji. Dyrekcja Centrum gwarantuje, iż
monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający
dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
15. Centrum zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian w powyższym regulaminie, o czym
poinformuje Klientów.
DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SPORTU
W MIECHOWIE

Miechów, 01.09.2013r

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN

INFORMACJE OGÓLNE - SAUNY
1. Samodzielne korzystanie z Saun w Centrum Kultury i Sportu
w Miechowie, zwanym dalej Centrum dozwolone jest jedynie dla
osób powyżej 18 roku życia.
2. Wejście do strefy saunowej umożliwia jedynie posiadanie ważnego
biletu/karnetu wstępu na pływalnie w godzinach pracy obiektu.
3. Użytkownicy (odwiedzający) zobowiązani są do zażycia kąpieli
przed wejściem do sauny.
4. Użytkownicy (odwiedzający) korzystający z sauny powinni
przebywać bez strojów kąpielowych lub innej odzieży oraz liczyć
się z możliwością, iż ze strefy tej korzystać będą inni Użytkownicy
niekompletnie ubrani bądź nadzy.
REGULAMIN SAUNY
1. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których brak
przeciwwskazań do przebywania
w wysokich temperaturach.
Z sauny, w szczególności nie powinny korzystać:
• osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających,
• osoby tuż po odbyciu treningu o charakterze
wytrzymałościowym,
• osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
• kobiety w czasie menstruacji,
• osoby cierpiące na jaskrę,
• osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
• osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz
ich nosiciele,
• osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej,
• osoby o dużej skłonności do krwawień,
• osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze,
nowotworowe oraz niedokrwistość,
• osoby cierpiące na choroby układu krążenia,
• osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz
nadczynność tarczycy i obrzęki śluzowate,
• osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę
wieńcową,
• osoby w stanach po zawałowych i po wylewowych,
• osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie
z egzemami,
• osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
• osoby z objawami dekompresji,
• osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego
układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia
2. Należy pamiętać o tym, że choroby nałogowe (uzależnienia)
takie jak narkomania oraz alkoholizm również są zaliczane do
przeciwwskazań i wykluczają osobom na nie cierpiącym możliwość
korzystania z sauny.
3. Wejście do strefy Saun stanowi potwierdzenie braku
przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych
Użytkownikowi.
4. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku
przeciwwskazań korzystania z Saun, powinien on w tym zakresie
zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z niniejszej usługi.

ZACHOWANIE W SAUNIE
1. Do sauny należy wchodzić boso.
2. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po
uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to
także przestrzeni pod stopami.
3. W saunie parowej (mokrej) przed zajęciem miejsca na ławce należy
opłukać je wodą korzystając z prysznica znajdującego się przy
wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy powtórzyć.
4. Obsługą saun i znajdujących się w nim urządzeń mogą
zajmować się jedynie pracownicy pływalni. Zabronione jest
stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków
i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się
pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy
i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca
saunowego, gdyż grozi to pożarem.
5. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach saun należy pamiętać
o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu
swojego zdrowia.
6. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy,
duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie
pracowników pływalni. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić
saunę.
7. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do
urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
8. Nie wolno samodzielnie polewać pieców w saunach wodą, ani
żadnymi innymi płynami.
9. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny
niewyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej
ostrożności.
10. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów
higienicznych zabronione.
11. Z saun parowych, natrysków można korzystać nago.
12. Z saun suchych należy korzystać w pareo/ręczniku zgodnie
z zasadami saunowania - siadając, lub kładąc się na ławkach
w taki sposób aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio
z deskami (także stopy). Należy użyć w tym celu pareo lub
ręcznika.
ZACHOWANIE W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH
STREFY SAUN. (STREFA RELAKSU)

1. Przebywając w saunach należy stosować się do ogólnych zasad
saunowania.
2. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po
uprzednim ich przykryciu (np. ręcznikiem, płaszczem czy
prześcieradłem kąpielowym).
3. Zachowanie Użytkowników (odwiedzających) przebywających
w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym
odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe (bieganie, hałasowanie,
natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z saun itp. jest
zabronione). Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych
do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
4. Użytkownicy (odwiedzający), których komfort saunowania
lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek
zachowań opisanych powyżej, lub z innych powodów proszone są
o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi pływalni.
5. Przed wejściem do sauny, jak również przed skorzystaniem
leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju
kosmetyków do ciała.
DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE

Miechów, 01.09.2013r

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI
1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.
2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko
w obecności ratownika.
3. Zjazd odbywa się pojedynczo.
4. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi
w dół.
5. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć okulary, zegarki,
łańcuszki, kolczyki, itp.
6. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji,
które mogą sprowadzić na samego użytkownika lub innych
użytkowników niebezpieczeństwo odniesienia urazów lub
utraty życia.
7. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane
do podporządkowania się nakazom ratownika.
8. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, przepisy
regulaminu obiektu oraz instrukcji będą wypraszane ze
zjeżdżalni, a także z terenu obiektu.
9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią
ratownicy.
W CELU DOKONANIA BEZPIECZNEGO ŚLIZGU
NALEŻY:
1. Zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę
startową.
2. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna
osoba.
3. Należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd ”na sucho”
surowo wzbroniony.
4. Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor
czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu
rurą.
5. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
• spokojnie wejść na odcinek startowy,
• schylić się i dać pół kroku do przodu, wchodząc do rury na
jej początek, zająć właściwą pozycję (położyć się w rurze
na plecach głową w kierunku pomostu startowego nogami w kierunku zjazdu),
• lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury
zjazdowej lub drążka, zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując
się w rurze, przez cały czas trwania zjazdu obserwować
przód rury (przed nogami) tak, by w momencie
jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem zjazdu w porę
zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
• po wpadnięciu do lądowiska (rynny hamowniczej)
natychmiast je opuścić,
• wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić
ratownikowi.
6. Zjeżdżać kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej:
• światło czerwone - stop
• światło zielone - start
• lub oczekiwać aż poprzednik znajdzie się w basenie
lądującym.

7. Zjeżdżać leżąc na plecach nogami do przodu lub siedząc.
8. Po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie opuścić brodzik
i zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni.
9. Stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika,
instruktorów i pracowników pływalni.
ZABRANIA SIĘ:
1. Wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po
spożyciu alkoholu.
2. Wykonywania ślizgów grupowych.
3. Wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie,
na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
4. Zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
5. Zjeżdżania w pozycji „głową w dół”, na stopach, na stojąco, na
kolanach.
6. Wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu, biegania po stopniach
zjeżdżalni.
7. Wchodzenia
po
rynnach
zjeżdżalni
„pod
prąd”
i zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu.
8. Pozostawienia bez opieki dzieci do lat 7.
9. Wnoszenia na zjeżdżalnię ciężkich, ostrych i niebezpiecznych
przedmiotów.
10. Aktów wandalizmu.
11. Korzystania ze zjeżdżalni przez osoby nie umiejące pływać.
12. Wchodzenia na platformę startową i korzystania ze zjeżdżalni
osób pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków
odurzających bądź psychotropowych.
13. Korzystania ze zjeżdżalni w przypadku uszkodzenia
zabezpieczeń sygnalizacji świetlnej, konstrukcji nośnej,
rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych
niesprawności technicznych.
14. Dokonywania ślizgów bez dopływu wody.
15. Wchodzenia do rynny po konstrukcji wspornej.
16. Zjeżdżania w grupach.
17. Zjeżdżania w pozycji innej niż leżąca na plecach z nogami
w kierunku jazdy.
18. Wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszania prędkości
zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub głową do dołu.
19. Biegania i opychania się na podeście startowym i schodach.
20. Wchodzenia do rury zjazdowej od strony lądowiska - pod
prąd do góry.
21. Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi
zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogących
uszkodzić powierzchnię ślizgowa rynny.
22. Osoby niestosujące się do ww. regulaminu zostaną
wyproszone z terenu pływalni.
DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
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REGULAMIN FITNESS

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z ZAJĘĆ
FITNESS ZOBOWIĄZANE SĄ DO
ZAPOZNANIA SIĘ I PRZESTRZEGANIA REGULAMINU ORAZ DO
KULTURALNEGO ZACHOWANIA.

8. Osoby biorące udział w zajęciach
oświadczają, że nie mają przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
fizycznych i uczestniczą w zajęciach na
własną odpowiedzialność.

1. Z zajęć korzystać mogą osoby, które
wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia
lub posiadają ważny karnet, którym może
posługiwać się tylko właściciel.

9. W przypadku złego samopoczucia,
urazów, kontuzji, wszelkich poważnych
problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym instruktora
przed zajęciami.

2. Po przyjściu do Centrum Kultury i Sportu
w Miechowie dalej zwanym Centrum,
należy zameldować się w recepcji
i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń
lub wykupić jednorazowe wejście.

10. Centrum zaleca przeprowadzanie badań
kontrolnych.

3. Karnet wystawiony na dany miesiąc, lub
w odpowiednich ramach czasowych (30
dni) musi być wykorzystany w określonym
terminie. Nie ma możliwości jego
przedłużenia (niezależnie od zdarzeń
losowych czy sytuacji osobistej klienta).

12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki będące wynikiem niestosowania
się do programu i instrukcji zalecanych
przez instruktora bądź obsługę.

4. Niewykorzystany karnet przepada i nie
należy się za niego zwrot pieniędzy.
5. Każda osoba korzystająca z zajęć otrzyma
kluczyk do szafki w szatni, za który należy
zostawić zastaw.
6. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny
jest strój sportowy, przede wszystkim
obuwie zamienne z czystą podeszwą.
Ze względów higienicznych wskazane
jest posiadanie ręcznika i używanie płynu
dezynfekującego do odkażenia mat przed
zajęciami.
7. W trosce o Państwa bezpieczeństwo
wymagamy punktualnego przyjścia na
zajęcia grupowe, uczestnictwa w zajęciach
o odpowiednim stopniu zaawansowania,
rezygnacji z żucia gumy oraz zdjęcia
biżuterii.

11. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach
po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu
lub innych środków odurzających.

13. Centrum nie odpowiada za brak miejsca
na sali na zajęciach fitness spowodowany
nadmierną ilością ćwiczących osób.
14. Klient wykupujący karnet fitness akceptuje
jednocześnie postanowienia niniejszego
regulaminu.
15. W przypadku niestosowania się do
postanowień niniejszego regulaminu,
karnet może zostać unieważniony.
WSZELKIE
UWAGI
DOTYCZĄCE
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU I JEGO OBSŁUGI
PROSIMY ZGŁASZAĆ W RECEPCJI CENTRUM
KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE.
DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SPORTU
W MIECHOWIE

