
REGULAMIN PŁYWALNI AKWARIUM

W CZASIE PANDEMII
W związku z nowymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów w zakresie działalności sportowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
informuje:
1. Pływalnia jest czynna codziennie od 6:00-22:00 
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z pływalni mają osoby, które dokonały rezerwacji telefonicznej  pod numeremna dany dzień
    32 423 30 21 ( wew. 21)
3. Limit osób na basenach:
    - sportowy 22 osoby ( na 1 torze maksymalnie 4 osoby z zachowaniem 2- metrowego odstępu )
    - wanna z hydromasażem nieczynna
    - basen rekreacyjny 7osób
    - sauny (fińskie) czynne: 2 osoby na saunę
4. Przed wejściem na obiekt konieczna jest dezynfekcja rąk.
5. Na terenie obiektu obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa z wyjątkiem przebywania w basenie lub pod prysznicem.
6. Przed kasą może przebywać nie więcej niż 1 osoba.
7. Konieczne jest zachowywanie dystansu społecznego - 2 m.
8. Na Pływalni Akwarium udostępnione zostanie zaplecze sanitarne ( szatnie i natryski ), z zastrzeżeniem konieczności
    przestrzegania reguł sanitarnych wyznaczonych przez administratora obiektu.
9. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli i przebrania się.
10. Szatnia w holu basenu nieczynna, obuwie (zabezpieczone w worku) i odzież wierzchnią zabieramy ze sobą do wyznaczonej szafki.
11. Z pływalni korzystamy w wyznaczonych godzinach według harmonogramu: 

BASEN SPORTOWY
6:00 - 7:00
7:30 - 8:30

9:00 - 10:00
10:30 - 11:30
12:00 - 13:00
13:30 - 14:30
15:00 - 16:00
16:30 - 17:30
18:00 - 19:00
19:30 - 20:30
21:00 - 21:45

BASEN REKREACYJNY
Czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 14:00 - 21:00 
14:00 - 15:00
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
20:00 - 21:00

BASEN REKREACYJNY
W soboty, niedziele i święta

od 6:00 - 21:00 
6:30 - 7:30                                                                                                                                                                   
8:00 - 9:00

9:30 - 10:30
11:00 - 12:00
12:30 - 13:30
14:00 - 15:00
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
20:00 - 21:00

12. Po sygnale ratownika, oznaczającym zakończenie korzystania z basenu grupa pływających udaje się do szatni, po czym następuje
      30-minutowa przerwa na dezynfekcje i wietrzenie obiektu.
13. Brak możliwości przejścia między basenami.
14. Całkowity zakaz korzystania z suszarek na całym obiekcie.
15. Przebywanie Klienta w holu obiektu powinno być ograniczone do minimum czasowego.


