REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI MIEJSKIEJ „GARWOLANKA”
UWZGLĘDNIAJĄCY ZALECENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII
COVID – 19
1.

Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 – 20:00

2.

Przed wejściem na obiekt należy zdezynfekować ręce i nałożyć maseczkę ochronną.

3.
W szatni należy zostawić odzież wierzchnią oraz zmienić obuwie, zachowując w kolejce
niezbędny dystans - odległość 2 m zgodnie ze znakami umieszczonymi na podłodze.
4.
Przed wykupieniem biletu w kasie należy ponownie zdezynfekować ręce, a w kolejce należy
pamiętać o zachowaniu dystansu 2 m, zgodnie ze znakami umieszczonymi na podłodze.
5.
Na Pływalni ,,Garwolanka” obowiązuje limit osób korzystających z basenu. Basen sportowy
– 24 osoby, maksymalnie 4 osoby na torze jednocześnie, basen rekreacyjny - 24 osoby. Łącznie 48
osób, co stanowi 48 proc. dopuszczalnego stanu.
6.

Do odwołania wyłączone z użytku zostają sauny, jacuzzi oraz zjeżdżalnia.

7.
Na całym obiekcie należy zachować niezbędny dystans 2-metrowej odległości pomiędzy
osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków,
brodzika.
8.
W przebieralni klientom zostanie udostępniona co druga szafka. Szafki wyłączone z użytku
zostaną oznakowane znakiem graficznym X.
9.

Co drugi natrysk zostanie wyłączony z użytku.

10.
Należy przestrzegać zasad higieny na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz
umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego
rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
11.
Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i
pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w
przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu.
Ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
12.

Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

13.
Na organizowanych zajęć grupowych, takich jak: aerobik i nauka pływania obowiązuje
ograniczenie liczebności osób w grupach – aqua aerobic - 8 osób , nauka pływania - 4 osoby na
torze.
14.
Osoby z wyraźnymi oznakami choroby takimi, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, nie będą wpuszczane na teren obiektu.
15.

Pozostałe zapisy Regulaminu Miejskiej Pływalni ,,Garwolanka” pozostają bez zmian.

16.
Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ostatecznej
interpretacji niniejszego regulaminu.

