
Szczegółowe zasady korzystania z basenu kąpielowego w Strumieniu, przy ul. Młyńskiej 14 zgodne z wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19
czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz zaleceń w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, oraz przed skorzystaniem z pływalni do zapoznania się i przestrzegania 
przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad.

2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są 
objęte kwarantanną lub izolacją, nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, 
zakażoną lub chorą na COVID-19.

3. Dezynfekcja dłoni: 
3a. Jest obowiązkowa:- przy wejściu do budynku, oraz przy opuszczaniu basenu - przed   i po skorzystaniu z 
toalet, oraz natrysków wewnątrz budynku.
3b. Profilaktyczna - w oznaczonych punktach na terenie obiektu.

4. Zasłanianie ust i nosa (np. maseczka) jest obowiązkowe wewnątrz budynku.

5. W miejscach oznaczonych poziomymi liniami, należy stosować się do wyznaczonych stref oraz kierunku 
kolejki.

6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba, za wyjątkiem grupy osób wspólnie 
zamieszkujących.

7. Wewnątrz budynku, na plaży basenowej oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować
dystans społeczny 2m, za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.

8. Na terenie basenu może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1250 osób. W  nieckach basenu 
jednocześnie może przebywać nie więcej niż 192 osoby, przy czym: 
8a. w części rekreacyjnej nie więcej niż 100 osób.
8b. w części sportowej nie więcej niż 62 osoby.
8c. na 1 torze pływackim nie więcej niż 4 osoby.
8d. w brodziku nie więcej niż 30 osób.

9. Każdorazowo przed wejściem do basenu należy skorzystać z prysznica.

10. W czasie korzystania z natrysków wewnątrz budynku - max 2 osoby jednocześnie.

11. Na terenie obiektu należy starać się zachowywać równomierne rozmieszczenie osób z zachowaniem 
dystansu społecznego.

12. Przed wejściem do wody korzystający zobowiązany jest do oszacowania liczby osób znajdujących się 
jednocześnie w danej części basenu, z której chce skorzystać. 

13. Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia             19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów oraz zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii, regulaminu basenu kąpielowego w 
miejscowości Strumień oraz do szczegółowych zasad korzystania z pływalni może być wyproszona z obiektu, 
bez możliwości zwrotu opłaty za wstęp.

14. Podjęte działania dostosowane są do aktualnych zaleceń.

15. W przypadku, gdy w czasie obowiązywania Zarządzenia ulegną zmianie przepisy sanitarne lub inne, 
korzystający z ww. obiektów obowiązani są do ich stosowania. 

KUPUJĄC BILET AKCEPTUJESZ ZASADY KORZYSTANIA I FUNKCJONOWANIA BASENU 
KĄPIELOWEGO W STRUMIENIU


