Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/278/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Regulamin odkrytego basenu przy ul. Gabriela Narutowicza 47
1. Regulamin określa zasady korzystania z odkrytego basenu przy ul. Gabriela Narutowicza 47,
zwanego dalej "basenem".
2. Administratorem basenu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, z siedzibą przy ul.
Kościuszki 26, zwany dalej "MOSiR".
3. Wejście na teren basenu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego
regulaminu.
4. Basen jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.
5. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenu czuwają ratownicy ubrani w strój koloru
pomarańczowego z napisem ratownik.
6. Osoby przebywające na terenie basenu są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do
poleceń ratowników i obsługi basenu.
7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
8. Korzystanie z basenu grup powyżej 15 osób musi być wcześniej zgłoszone do ratownika lub
obsługi pływalni.
9. Osoby korzystające z basenu, przed wejściem do wody, zobowiązane są do założenia stroju
kąpielowego oraz umycia się pod prysznicem.
10. Na teren basenu nie można wnosić napojów i artykułów spożywczych w opakowaniach
szklanych.
11. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie basenu.
12. MOSiR zastrzega sobie prawo do zamknięcia całego basenu lub jego części ze względu na złe
warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. O swojej decyzji MOSiR poinformuje
najpóźniej w dniu zamknięcia basenu, poprzez wywieszenie informacji przy wejściu na basen.
13. MOSiR ma prawo odmówić wstępu na teren basenu lub wydać polecenie opuszczenia terenu
basenu osobom:
a) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem kompleksu boisk.
b) niszczącym urządzenia i wyposażenie basenu,
c) palącym tytoń, używającym papierosów elektronicznych, żującym gumę, spożywającym alkohol,
środki odurzające lub substancje psychotropowe albo środki zastępcze,
d) zaśmiecającym teren basenu,
e) wnoszącym na teren basenu materiały i przedmioty niebezpieczne,
f) zakłócającym porządek i używającym słów wulgarnych,
g) wprowadzającym zwierzęta.
h) wchodzącym do wody gdy wywieszona jest czerwona flaga lub wbrew zakazowi ratownika,
i) przekraczającym oznaczone granice strefy przez osoby nieumiejące pływać,
j) zakłócającym wypoczynek i kąpiel innym osobom przebywającym na terenie basenu,
k) skaczącym do wody z burt basenu,
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l) biegającym, popychającym, wrzucającym do wody lub wciągającym inne osoby do wody,
leżakującym na burtach basenu i bezpośrednio przy basenie,
m) wzywającym pomocy bez uzasadnionej przyczyny.
14. Skargi i wnioski należy składać do MOSiR pod nr tel. 24 355 22 24.
15. W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z
następujących numerów telefonów:
997 - Policja,
998 - Straż Pożarna,
999 - Pogotowie Ratunkowe
986 - Straż Miejska
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub
mienia.
16. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.
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