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REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWANIA W ZWIĄZKU Z ZAGROZENIEM COVID  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć pływackich organizowanych  

w ramach Akademii Pływania AQUARIS, w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym 

pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), wprowadza się do odwołania niniejszy 

Regulamin: 

1. Zabrania się korzystania z zajęć osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, 

przebywającym na kwarantannie, a także z objawami infekcji, w szczególności dróg 

oddechowych oraz z gorączką. 

2. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający dzieci na zajęcia musza być zdrowi, bez żadnych 

objawów infekcji, w szczególności dróg oddechowych.   

3. Na terenie obiektu obowiązuje zasada dystansu społecznego, tj. utrzymywania minimalnej 

odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m  

4. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie 

mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic z dzieckiem. 

5. Zaleca się, aby tylko jeden z rodziców przyprowadzał dziecko na zajęcia i z nich odbierało.  

6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są 

zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania pływalni jak najszybciej po zakończeniu zajęć. 

7. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu 

basenowego ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste 

mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie 

łokcia. 

8. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie przy użyciu 

rozmieszczonych i oznakowanych w obiekcie dozowników. 

9. Każdy użytkownik basenu ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej do momentu 

przebrania się. 

10. Po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej  

w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym w szafce. Zabrania się pozostawiania 

maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do specjalnie 

wydzielonych pojemników na śmieci. 

11. W kierunku odwrotnym, to jest po zakończeniu zajęć, przejściu przez natryski do szatni 

każdy ma obowiązek w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę, a następnie przebrać się,  

opuścić szatnię i następnie obiekt pływalni w maseczce na twarzy. 

12. Przy kasie w kierunku wejścia na basen może znajdować się jedna osoba. Klienci są 

zobowiązani zachować wynoszący 1,5 m dystans w kolejce do kasy  oraz respektować 

komunikaty i oznaczenia w tym zakresie. 

13. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem  

na teren basenu. 

14. Każdy uczestnik ma obowiązek ścisłego przestrzegania rozdziału strefy obutej i bosej, w tym 

przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp. 
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15. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji 

wydawanych przez ratowników oraz personel basenu, a także zastosować się do zaleceń 

wynikających z oznakowania obiektu czy wydawanych komunikatów. 

16. Powyższy Regulamin został opracowany w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania 

basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszone przez Ministerstwo 

Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 1 czerwca 2020r. 

 


