
Regulamin Pływalni Miejskiej w Kutnie przy ul. Narutowicza 43 

1. Pływalnią Miejską zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ul. Kościuszki 26. 

2. Korzystanie z Pływalni Miejskiej jest bezpłatne. 

3. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z Pływalni Miejskiej czuwają ratownicy ubrani w 

strój koloru pomarańczowego z napisem WOPR i czapeczkę ratownika. 

4. Osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się 

do poleceń ratowników i obsługi pływalni. 

5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli tylko pod opieką osoby pełnoletniej. 

6. Korzystanie z kąpieli grup powyżej 15 osób musi być wcześniej zgłoszone do ratownika lub 

obsługi pływalni. 

7. Osoby korzystające z basenów zobowiązane są do założenia stroju kąpielowego, a przed 

wejściem do wody umycia się pod prysznicem. 

8. Na teren pływali można wnosić i spożywać napoje tylko w miękkich opakowaniach. 

9. Za przedmioty pozostawione na terenie pływalni jej obsługa nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Na terenie Pływalni Miejskiej zabrania się: 

- spożywania i wnoszenia alkoholu i środków odurzających 

- przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 

- wprowadzania lub wnoszenia zwierząt 

11. Osobom przebywającym na terenie pływalnie zabrania się: 

- wchodzenia do wody gdy wywieszona jest czerwona flaga lub wbrew zakazowi ratownika 

- przekraczania oznaczonej granicy strefy przez osoby nie umiejące pływać 

- zakłócania wypoczynku i kąpieli innym osobom przebywającym na terenie pływalni 

- skakania do wody z burt basenów 

- biegania, popychania, wrzucania do wody, leżakowania na burtach basenu i płycie do niego 

przyległej oraz wciągania innych osób do wody 

- zaśmiecania i brudzenia basenu i terenu pływalni 

- niszczenia sprzętu i wyposażenia pływalni 

- wzywania pomocy bez uzasadnionej przyczyny 

12. Osoby niszczące sprzęt i wyposażenie Pływalni Miejskiej poniosą pełną odpowiedzialność 

materialną za dokonane zniszczenia. 

13. Osoby naruszające niniejszy regulamin oraz ład i porządek publiczny będą wypraszane z 

terenu Pływalni Miejskiej oraz poniosą konsekwencje prawne. 

14. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Pływalni Miejskiej przyjmuje dyrektor MOSiR w 

Kutnie. 

 

       


