Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu,
z dnia 24.05.2022 r.

Regulamin MIEJSKIEGO KOMPLEKSU ODKRYTYCH BASENÓW REKREACYJNYCH MOSIR w Mielcu
§ 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA
1. Regulamin Miejskiego Kompleksu Odkrytych Basenów Rekreacyjnych MOSiR w Mielcu, zwany
dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektów i ich urządzeń oraz terenu,
na którym są one zlokalizowane, tj.: przy ul. Kusocińskiego 1. W skład Miejskiego Kompleksu
Odkrytych Basenów Rekreacyjnych MOSiR wchodzą: basen sportowy, basen szkolny, basen
cichy, basen rekreacyjny, brodzik, zjeżdżalnia wodne, zjeżdżalnia wodna dla dzieci, teren
rekreacyjno-sportowy z miejscami do plażowania i wypoczynku, plac zabaw, boiska do
siatkówki plażowej.
2. Wszystkie osoby korzystające z Miejskiego Kompleksu Odkrytych Basenów Rekreacyjnych
MOSiR w Mielcu, zwanego dalej „Kompleksem basenów” zobowiązane są do zapoznania się z
Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień oraz do
zapoznania się z instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych i innych urządzeń oraz
stosowania się do ich zapisów.
3. Kompleks basenów jest obiektem sportowym, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Mielec.
4. Zarządzanie Kompleksem basenów powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w
Mielcu, zwanym dalej MOSiR Mielec, z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Solskiego 1.
5. Kompleks basenów jest udostępniany w sezonie letnim, od poniedziałku do piątku w godz. od
10:00 do 19:00, a w soboty i niedziele od godz. 9:00 do 19:00. Atrakcje są wyłączane o godz.
18:45 i osoby korzystające z Kompleksu basenów są proszone o opuszczenie Kompleksu
basenów.
6. Zarządca zastrzega sobie prawo do wyłączania określonych obszarów Kompleksu basenów z
użytkowania.
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu basenów zobowiązane są do
bezzwłocznego podporządkowania się nakazom ratowników, obsługi oraz komunikatom
ogłaszanym na jego terenie.
8. Osoby przebywające na terenie Kompleksu basenów, naruszające porządek publiczny, dobre
obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób
korzystających z Kompleksu basenów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego
Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników, a w szczególności ratowników,
mogą zostać usunięte z terenu Kompleksu basenów, niezależnie od odpowiedzialności z innego
tytułu.
9. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Kompleksu basenów wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej.
10. Na terenie Kompleksu basenów obowiązuje zakaz:
a) palenia wyrobów tytoniowych w tym e-papierosów poza miejscem do tego wyznaczonym –
palarnią;
b) podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza punktem gastronomicznym
oraz miejscami wyznaczonymi, w których można spożyć nabyty w punkcie gastronomicznym
alkohol;

c) wnoszenia i zażywania środków odurzających, a także wstępu osobom, których stan
wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
d) wstępu dla osób u których występują oznaki wskazujące na: choroby skóry, otwarte
skaleczenia i rany, choroby zakaźne, brak higieny osobistej lub gdy stan higieny osoby
korzystającej odbiega od ogólnie przyjętych norm; osoby posiadające przeciwskazana
lekarskie do korzystania z pływalni
e) przebywania na terenie Kompleksu basenów poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
11. Wszystkie urządzenia udostępnione korzystającym z Kompleksu basenów posiadają wymagane
atesty i zapewniają, zgodnie ze stosowanymi instrukcjami, bezpieczne z nich korzystanie.
12. Na terenie Kompleksu basenów zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności
gospodarczej, w szczególności handlowej i akwizycyjnej bez pisemnej, uprzedniej zgody
Dyrektora MOSiR w Mielcu.
13. Upoważnieni do prowadzenia nauki i doskonalenia pływania są jedynie instruktorzy, trenerzy
wykonujący czynności w imieniu MOSiR Mielec.
14. Grupy zorganizowane korzystają z Kompleksu basenów na następujących zasadach:
a) grupa może liczyć maksymalnie 15 uczestników na jednego opiekuna;
b) uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na teren Kompleksu basenów równocześnie;
c) opiekun zobowiązany jest do przebywania na terenie Kompleksu basenów z grupą w czasie
zajęć;
d) w przypadku stwierdzenia niezgodności (zmiany liczby uczestników) mają obowiązek zgłosić
ten fakt dyżurującemu ratownikowi;
e) w czasie pobytu na terenie Kompleksu basenów, za bezpieczeństwo, zachowanie oraz szkody
spowodowane przez członków grupy odpowiada opiekun grupy;
f) opiekunowie grupy odpowiadają za skorzystanie z natrysków przez członków grupy przed
wejściem do basenów oraz za kontakt z ratownikiem dyżurnym w celu otrzymania
instruktażu.
15. W przypadku grup zorganizowanych Organizator pobytu grupy ponosi odpowiedzialność za
skutki zachowania się jej uczestników.
16. Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na Obiekt zobowiązany jest wypełnić formularz
zgłoszeniowy grupy zorganizowanej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
zapoznać członków grupy z niniejszym Regulaminem. Formularz zgłoszeniowy grupy dostępny
jest w kasach Kompleksu Basenów Odkrytych.
17. Kompleks basenów jest monitorowany w sposób ciągły.
18. Wejście na teren Kompleksu basenów stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
w relacji foto i video zrealizowanej na terenie Kompleksu. Zarządca obiektu oświadcza, że
materiały foto i video wykonane na terenie Kompleksu basenów będą wykorzystywane w
działaniach promocyjnych obiektu, na co osoba wchodząca na teren Kompleksu basenów
wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie Kompleksu basenów nie przysługują żadne
roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
§ 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed korzystaniem z Kompleksu basenów należy zapoznać się z informacją na temat głębokości
niecek:
a) Basen sportowy 1,5m do 2 m głębokości
b) Basen szkolny 0,9 m do 1,1 m głębokości
c) Basen cichy 1,2 m głębokości

d) Basen rekreacyjny 1,25 m głębokości
e) Brodzik do 0,4 m głębokości
2. Zasady korzystania ze zjeżdżalni:
a)
Ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
b)
Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika w strefie „wyjazdu
ze zjeżdżalni”.
c) Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
d) Przed zjazdem, należy sprawdzić czy w rurze znajduje się woda, zjazd na sucho jest surowo
zabroniony.
e) Zjazd może odbywać się tylko pojedynczo.
f)
Start i zjazd następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
g) Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
h) Po zjeździe należy natychmiast opuścić strefę wyjazdu za zjeżdżalni.
i)
Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, na stojąco, tyłem, na
brzuchu, na plecach głową w dół.
j)
Przed wejściem na zjeżdżalnie należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
k) Nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania ze zjeżdżalni pełnią ratownicy i obsługa
zjeżdżalni.
l)
Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się
nakazom ratowników oraz obsługi zjeżdżalni.
m) Ze zjeżdżalni w brodziku, mogą korzystać dzieci do 5 roku życia, pod opieką osoby dorosłej.
Na zjeżdżalni może przebywać tylko jedno dziecko.
3. Na terenie Kompleksu basenów zabrania się:
a) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz obsługi Kompleksu basenów, będąc pod
wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych;
b) wchodzenia do wody bez uprzedniego opłukania się pod prysznicem;
c) zakłócania porządku publicznego oraz wypoczynku innym osobom korzystającym z Kompleksu
basenów poprzez zachowania powszechnie uznawane za nieobyczajne;
d) wrzucania do wody innych osób;
e) wskakiwania do wody, z wyjątkiem oddawania skoków ze słupków startowych, po uzyskaniu
zgody ratownika;
f) biegania po schodach prowadzących do zjeżdżalni;
g) zaśmiecania terenu Kompleksu basenów;
h) wprowadzania zwierząt;
i) wnoszenia szklanych przedmiotów oraz wszelkich niebezpiecznych narzędzi;
j) używania sprzętu do nurkowania, w tym rurek, butli itp. – nie dotyczy gogli, masek, z wyjątkiem
zajęć zorganizowanych za zgodą Administratora,
k) zanieczyszczania wody w nieckach basenowych;
l) używania środków czystości typu mydło, żel, szampon, itp. – poza prysznicami w szatniach
m) wchodzenia na elementy konstrukcyjne urządzeń basenowych i sportowo - rekreacyjnych;
n) wchodzenia na płoty i inne elementy ogrodzenia.
4. Osoby przebywające na terenie Kompleksu basenów zobowiązane są do korzystania z urządzeń
rekreacyjno-sportowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, do szanowania zieleni oraz utrzymania
czystości i porządku.

5. Przy korzystaniu z basenów Kompleksu, obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój
kąpielowy jedno - lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
6. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
Dzieci w wieku do lat 3 obowiązkowo, przy korzystaniu z basenów, powinny być ubrane w pieluchy do
kąpieli.
7. Wszelkie urazy powstałe w czasie korzystania z basenów oraz urządzeń rekreacyjno – sportowych
należy natychmiast zgłaszać pełniącym dyżur ratownikom.
8. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić na nr alarmowy 112.
§ 3. ODPŁATNOŚĆ
1. Uprawnionymi do korzystania z Kompleksu basenów są osoby posiadające jednorazowy bilet
wstępu. Bilet wstępu należy zachować i okazać na każde wezwania pracowników Kompleksu basenu,
którzy upoważnieni są również do wydawania zaleceń porządkowych osobom przebywającym na
terenie Kompleksu.
2. Wysokość cen biletów wstępu oraz inne opłaty ustala Dyrektor MOSiR w Mielcu odrębnym
zarządzeniem.
3. Bilety uprawniające do korzystania z Kompleksu basenów (w tym karty wstępu, wszelkiego rodzaju,
wejściówki, itp.) nabywane mogą być w kasach MOSiR w Mielcu oraz na stronie www.mosir.mielec.pl
§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zniszczenie elementów wyposażenia Kompleksu basenów, a także zniszczenie, uszkodzenie lub
zgubienie przedmiotów przekazanych do używania osoby korzystające ponoszą odpowiedzialność
materialną.
2. Zarządca Kompleksu basenów nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione oraz
pozostawione bez nadzoru.
3. Zarządca Kompleksu basenów nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz wypadki spowodowane
nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań
obsługi Kompleksu basenów, w szczególności ratowników.
4. Zakup biletów wstępu jest traktowany jako akceptacja niniejszego Regulaminu.
5. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność
za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
6. Za umyślne zanieczyszczenia niecki wywołane incydentem kałowym lub wymiotnym, powodującym
zamknięcie niecki, Administrator obiektu może nałożyć karę finansową w wysokości 2 000,00 zł.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu z siedzibą przy
ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu
pod adresem poczty elektronicznej: iodo@mosir.mielec.pl
2. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kompleksu basenów oraz
zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d oraz art. 6 ust. 1 pkt e (RODO).

3. Dane osobowe przechowywane będą do 30 dni od dnia nagrania. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa się w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po
upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
4. Klient ma prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania przetwarzanych
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Przebywanie na terenie Kompleksu basenów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie
danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 2 Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych
jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Kompleksu basenów.

