
 

 

 
 

REGULAMIN 

BASENU REHABILITACYJNEGO 

ARNICA W CIECHANOWIE 
 

1. Basen Rehabilitacyjny w Ciechanowie jest obiektem administrowanym  

i zarządzanym przez ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik ul. Armii Krajowej 18A, 06-400 

Ciechanów. 

2. Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest do zapoznania się  

z regulaminem basenu i przestrzegania niniejszego regulaminu. 

3. Basen Rehabilitacyjny czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 21.00. 

Ostatnie wejście 45 minut przed zamknięciem. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z 

przyczyn organizacyjnych (rezerwacje grupowe, przerwy techniczne, awarie). 

4. Na Basenie Rehabilitacyjnym mogą przebywać osoby posiadające ważne karty wstępu (bilet 

lub karnet). 

5. Karnet jest ważny przez okres 3 miesięcy i upoważnia do 10 wejść na basen dla jednej osoby. 

W przypadku utraty karnetu, duplikat nie jest wydawany.  

6. Z Basenu Rehabilitacyjnego mogą korzystać: 

• klienci indywidualni- poza terminami objętymi rezerwacją (dzieci do lat 7 - wyłącznie pod 

opieką osoby pełnoletniej). 

• grupy zorganizowane – według ustalonego wcześniej grafiku, terminu zajęć.  

Warunkiem korzystania z Basenu Rehabilitacyjnego dla grup zorganizowanych określa 

odrębna umowa lub / oraz regulamin korzystania z basenu przez grupy zorganizowane. 

7. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek 

basenowy.  

8. Korzystanie z basenu oraz urządzeń towarzyszących odbywa się na własne ryzyko 

użytkowników.  

9. Zabrania się korzystania z Basenu Rehabilitacyjnego osobom: 

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 

• ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody, 

• z przeciwskazaniami lekarskimi. 

10. Na Basenie Rehabilitacyjnym obowiązuje strój kąpielowy (kostium pływacki jedno – lub 

dwuczęściowy/ kąpielówki przylegające do ciała bez kieszonek) czepek zakrywający włosy 

oraz obuwie typu klapki kąpielowe.  Zabronione jest pływanie w spodenkach oraz piankach.  

11. Dzieci do lat trzech korzystają z basenu bezpłatnie i powinny kąpać się w pielucho- majtkach 

stosowanych w celach ochronnych.  

12. Każdorazowo przed wejściem na basen należy starannie umyć całe ciało  

z użyciem środków myjących. 

13. Po skorzystaniu z WC, przed ponownym wejściem do niecki basenowej, należy bezwzględnie 

umyć całe ciało. 

14. Za bezpieczeństwo osób pływających całkowitą odpowiedzialność ponosi ratownik WOPR 

będący na zmianie, ubrany w koszulkę z napisem RATOWNIK WOPR. 

 



 

 

 

 

 

15. Ratownik pełniący dyżur na basenie sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na basenie zobowiązane są do podporządkowania 

się jego nakazom oraz do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe 

sygnały ostrzegawcze ratownika WOPR bądź instruktora pływania (gwizdek). 

16.  Na terenie Basenu Rehabilitacyjnego obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: 

• długi sygnał dźwiękowy - natychmiastowe wyjście z wody i oczekiwanie na dalsze 

polecenia ratownika WOPR lub instruktora pływania; 

• krótki sygnał dźwiękowy- nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika lub 

instruktora pływania. 

17. Ze względu na wymogi sanitarno – higieniczne oraz bezpieczeństwo, klientom Basenu 

Rehabilitacyjnego nie wolno: 

• wchodzić do wody przy braku obecności Ratownika WOPR; 

• przebywanie na hali basenowej w stroju innym niż kąpielowy; 

• biegać na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni i natrysków; 

• skakania do wody z brzegów basenu oraz wpychania do wody innych osób; 

• palenia tytoniu, picia alkoholu, żucia gumy oraz spożywania posiłków na hali basenowej; 

• wprowadzania psów i innych zwierząt; 

• pływania z plastrami opatrunkowymi; 

• niszczenia sprzętu i urządzeń basenu; 

• hałasowania i alarmowania ratowników bez powodu; 

• korzystania z usług Basenu Rehabilitacyjnego będąc pod wpływem alkoholu lub 

wszelkich środków odurzających i psychoaktywnych; 

• używać rzeczy zabrudzonych lub tych, które mogą wejść w reakcje chemiczne z wodą. 

18. Korzystający z Basenu Rehabilitacyjnego ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane 

uszkodzenia sprzętu i wyposażenia W przypadku zgubienia paska z kluczem do szafki 

basenowej obowiązuje kara pieniężna w kwocie 50 PLN. 

19. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub innych miejscach Basenu 

Rehabilitacyjnego, a nie oddanych do depozytu, zarządzający nie odpowiada. 

20.  Osoby niszczące wyposażenie Basenu Rehabilitacyjnego ponoszą pełną odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. 

21.  Korzystanie z pozostałych urządzeń znajdujących się poza nieckami basenowymi regulują 

odrębne przepisy. 

22. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń 

ratowników/instruktorów i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu bez 

prawa do zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu. 

23.  Skargi i wnioski można składać dyrektorowi Basenu Rehabilitacyjnego w każdy poniedziałek 

w godz. od 8°°do 10°°. 

 
Opracowano na podstawie rozporządzenia   

Rady Ministrów z dn. 06.05.1997.       Dyrektor   

Dziennik Ustaw nr 57 dn.07.06.1997. 
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