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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 13/2020/2021 z dnia 22 września 2020 r. 

 
 

REGULAMIN PŁYWALNI 
 

§1 
Definicje 

1. Pływalnia – to obiekt, w którego skład wchodzą w szczególności: hol wejściowy, szatnia 
ogólna, szatnie damskie i męskie, toalety i natryski oraz hala basenowa. 

2. Opiekun grupy – to osoba pełnoletnia, reprezentująca organizatora zajęć, 
odpowiedzialna za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu na terenie Pływalni, 
zobowiązana do stałej opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 
swojej grupy.  

3. Instruktor – to instruktor nauki pływania, trener pływania, nauczyciel lub inna osoba 
uprawniona do prowadzenia zająć w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji 
ruchowej, rehabilitacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej itp. 

4. Grupa zorganizowana – to zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod 
nadzorem i kierunkiem instruktora na wyznaczonym torze lub torach. 

5. Uczestnik grupy zorganizowanej – to osoba wchodząca w skład grupy, przebywająca pod 
stałą opieką i nadzorem opiekuna, korzystająca z usług Pływalni. 

6. Hala basenowa – to całe pomieszczenie basenowe zawierające nieckę basenową 
z trybunami. 

7. Administratorem Pływalni jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(„Uniwersytet”) – Administracja Obiektów Sportowych UAM, tel. 61 829 64 16, 61 829 64 
15. 

§2 
Postanowienia ogólne 

1. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00 za wyjątkiem: 
1) dni, w których organizowane są imprezy sportowe lub rekreacyjne; 
2) dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy; 
3) dni wyłączonych na podstawie decyzji Rektora UAM; 
4) dni, w których wystąpi ewentualna awaria oraz przerwa konserwacyjno-

remontowa. 
2. Z usług Pływalni mogą korzystać: 

1) grupy zorganizowane (studenci, grupy szkolne, zakłady pracy itp.) według 
ustalonego harmonogramu zajęć; 

2) osoby indywidualne – poza terminami objętymi rezerwacją. 
3. Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do: 

1) zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed wejściem na 
teren Pływalni oraz przed rozpoczęciem zajęć w hali basenowej                                     
i bezwzględnego podporządkowania się jego postanowieniom; 

2) stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na 
terenie Pływalni; 

3) stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratownika pełniącego 
dyżur i do bezwarunkowego podporządkowania się jego nakazom w sprawach 
dotyczących porządku i bezpieczeństwa na terenie Pływalni; 
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4) bezzwłocznego informowania ratownika pełniącego dyżur lub pracowników 
Pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach, mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo własne lub osób przebywających na terenie Pływalni,               
a także zagrażających bezpieczeństwu mienia znajdującego się na terenie 
Pływalni. 

4. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Pływalni jedynie pod ustawiczną opieką                
i nadzorem pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność               
za będące pod ich opieką dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. 

5. Osoby niepełnosprawne, wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami 
do ataków skurczów lub utraty przytomności mogą korzystać z Pływalni tylko pod 
nadzorem pełnoletniego opiekuna. 

6. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia i o słabej sprawności fizycznej, a także 
kobiety w ciąży powinny korzystać z Pływalni ze szczególną ostrożnością, stosownie do 
ich stanu zdrowia. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne 
spowodowane korzystaniem z Pływalni przez te osoby. 

7. Na terenie Pływalni obowiązuje zakaz: 
1) palenia tytoniu, w tym e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych, 

stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych              
o podobnym działaniu; 

2) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych urządzeń oraz innych przedmiotów 
niebezpiecznych; 

3) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 
odurzających; których zachowanie może stwarzać zagrożenie dla innych osób 
korzystających z Pływalni; 

4) wstępu osobom z przeciwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą 
być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz osoby z otwartymi ranami 
i skaleczeniami, z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia; 

5) wstępu osobom, których stan higieny odbiega od przyjętych powszechnie norm; 
6) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem certyfikowanych psów przewodników lub 

psów asystentów; 
7) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, powszechnie uznawanych 

za obelżywe; 
8) niszczenia wyposażenia oraz znaków informacyjnych umieszczonych w Pływalni; 
9) przebywania i korzystania z Pływalni poza godzinami otwarcia. 

 
§3 

1. Zajęcia w hali basenowej mogą się odbywać tylko w obecności dyżurnego ratownika, 
pełniącego funkcję nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz 
przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Zajęcia z nauki pływania i grup zorganizowanych odbywają się dodatkowo                            
w obecności instruktora oraz opiekuna grupy.  

3. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie hali basenowej są odpowiedzialni: 
ratownik pełniący dyżur, instruktor oraz opiekun grupy.  

4. Opiekun grupy zorganizowanej oraz instruktor wchodzi na Pływalnię nieodpłatnie tylko 
w przypadku zawarcia stosownej umowy najmu. W przypadku indywidualnej nauki 
pływania opiekun i instruktor są zobowiązani do wykupienia biletu wstępu. 
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5. Na terenie Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz 
bezwzględne podporządkowanie się dyżurnemu ratownikowi.  

 
 

§4 
Na terenie hali basenowej  ustala się następujące sygnały ostrzegawcze: 

1) pojedynczy sygnał gwizdkiem – zwróć uwagę na ratownika, 
2) podwójny sygnał gwizdkiem – ostrzeżenie, 
3) seria krótkich gwizdków – niebezpieczeństwo, 
4) sygnał z tuby dźwiękowej – alarm – bezwzględne opuszczenie hali basenowej. 

 
§5 

1. Osoby przebywające na terenie Pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre 
obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, będące pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych osób przebywających  
w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, zaleceń 
dyżurnego ratownika, obsługi Pływalni, mogą być usunięte z terenu obiektu bez prawa 
zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu, a także pociągnięte 
do odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek 
uszczerbku na zdrowiu Uniwersytet lub jego ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty 
odszkodowania osobom nieprzestrzegającym postanowień niniejszego Regulaminu,                  
w tym w szczególności w sytuacji, gdy do wypadku doszło po spożyciu alkoholu, środków 
odurzających lub innych o podobnym działaniu, a także w innych przypadkach, za które 
z mocy prawa Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności. 
 

§6 
1. Na terenie Pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem obrazu, 

przeznaczony do obserwowania i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw 
dla osób oraz mienia publicznego i prywatnego.  

2. Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem, w szczególności do wyjaśnienia 
okoliczności i przyczyn wypadków, jako materiał dowodowy w stosunku do 
użytkowników, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
komunikatów i poleceń dyżurnego ratownika, pracowników obsługi Pływalni. 
Administracja obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób 
nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.  

3. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane będą dane osobowe w postaci 
wizerunku osób. 

4. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być udostępniane zgodnie 
z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz 
innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych. 

 
§7 

1. Wchodzący na teren Pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni głównej (należy 
pozostawić tam okrycia wierzchnie) oraz zmienić obuwie zewnętrzne na obuwie 
basenowe. Dopuszczalne jest chodzenie boso. Korzystanie z szatni głównej oraz z szafek 
ubraniowych w szatniach jest obowiązkowe. 
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2. Zmiana ubrania na strój kąpielowy odbywa się w przebieralniach znajdujących się 
w szatniach przy hali basenowej. 

3. Osoby po przebraniu się zobowiązane są do umieszczenia i przechowywania odzieży, 
toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren szatni w szafkach ubraniowych. 

4. Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została 
zamknięta. Osoby, które zdecydowały się na wniesienie rzeczy na teren Pływalni, a nie 
przechowanie ich w przeznaczonych do tego zamkniętych szafkach ubraniowych, 
zobowiązane są do osobistego nadzoru nad nimi.  

 
§8 

Zasady korzystania z hali basenowej 
1. Przed wejściem na teren hali basenowej każda osoba zobowiązana jest do umycia całego 

ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz do przejścia przez brodzik 
do dezynfekcji stóp. 

2. Wejścia na teren hali basenowej odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć. 
3. Na sygnał dźwiękowy osoby pływające są zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia 

hali basenowej. 
4. Na terenie hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze: 

1) dla kobiet strój jedno lub dwuczęściowy, 
2) dla mężczyzn spodenki kąpielowe przylegające do ciała,  

oraz obuwie basenowe (typu klapki) i czepki kąpielowe.  
5. Ze względu na zapewnienie higieny i bezpieczeństwa osobom korzystającym z hali 

basenowej zabrania się: 
1) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika, lub w czasie prowadzenia akcji 

ratowniczej; 
2) zanieczyszczania wody basenowej; 
3) spożywania artykułów żywnościowych, w tym żucia gumy; 
4) używania mydła i innych środków myjących, poza natryskiem do tego 

przeznaczonym; 
5) opuszczania hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia 

i opiekuna grupy; 
6) biegania, oraz spychania innych użytkowników do wody, hałasowania, siadania na 

linach torowych, skakania do wody, nurkowania, niszczenia wyposażenia 
i oznakowania, używania sprzętu ratowniczego niezgodnie z przeznaczeniem, 
wszczynanie fałszywych alarmów oraz wszelkich innych zachowań zagrażających 
bezpieczeństwu; 

7) pływania w poprzek torów pływackich; 
8) wstępu do hali basenowej osobom mającym: choroby zakaźne i inne problemy 

zdrowotne z przeciwskazaniem do pływania w basenie, a także z opatrunkami 
i bandażami. 

6. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych 
po uzyskaniu zgody Administracji obiektu i w sposób nienaruszający dóbr osobistych 
innych osób.  

7. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych między innymi 
poprzez upublicznienie wizerunku przez osoby trzecie, w tym korzystających z Pływalni.  
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8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować 
koniecznością opuszczenia hali basenowej, jak również odpowiedzialnością 
odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach prawa. 

9. Osoba naruszająca postanowienia Regulaminu, może nie być ponownie wpuszczona na 
teren Pływalni. 

 
 

§9 
Opiekun Grupy 

1. Opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za jej przybycie na Pływalnię co 
najmniej 10 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć. 

2. Na halę basenową uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą równocześnie 
z opiekunem. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.  

3. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na teren Pływalni.  
4. Uczestnicy grup nie wchodzący do wody mają obowiązek przebywania na hali basenowej 

razem z grupą tylko w odpowiednim stroju i obuwiu basenowym. 
5. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą zorganizowaną, ponosi 

odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie Pływalni oraz za szkodę w mieniu 
Uniwersytetu, a także za powstanie szkody na osobie pozostającej pod nadzorem 
opiekuna. 

6. Opiekun grupy jest zobowiązany w szczególności do: 
1) wprowadzenia grupy do holu wejściowego Pływalni i wskazania miejsca 

oczekiwania na wejście do szatni; 
2) zapoznania uczestników grupy z niniejszym Regulaminem, zobowiązania 

uczestników do jego przestrzegania, dopilnowania by wszyscy podopieczni 
pozostawili w szatni ogólnej okrycia zewnętrzne oraz zmienili obuwie na obuwie 
basenowe; 

3) do posiadania informacji o stanie zdrowia uczestników grupy oraz o ich 
umiejętnościach pływackich; 

4) właściwego przygotowania uczestników grupy w zakresie bezpieczeństwa, w tym 
między innymi: zdjęcia biżuterii, używania okularów i szkieł kontaktowych, itp.; 

5) przebrania się w strój kąpielowy oraz obuwie basenowe i przez cały czas pobytu 
grypy w hali basenowej do przebywania razem z grupą; 

6) zarządzenia zbiórki i sprawdzenia stanu liczebnego grupy oraz zgłoszenia 
ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali; 

7) ustawicznej kontroli zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu               
w hali basenowej i podejmowania w razie potrzeby działań zmierzających do 
utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałania przypadkom 
niszczenia mienia lub urządzeń; 

8) wyegzekwowania od uczestników grupy by po zakończeniu zajęć użyty sprzęt 
sportowy i pływacki został złożony w wyznaczonym do tego miejscu; 

9) sprawdzenia stanu liczebnego grupy i zgłoszenia dyżurnemu ratownikowi faktu 
zakończenia zajęć. 

7. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenia każdego wypadku mającego miejsce  
w czasie przebywania grupy na terenie Pływalni ratownikowi pełniącemu dyżur. 
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8. Jeśli grupa uczestniczy w zajęciach zorganizowanych z instruktorem, opiekun ma 
obowiązek czynnie uczestniczyć w zajęciach z grupą i na polecenie instruktora 
dyscyplinować podopiecznych. 

9. Liczbę osób w grupie zorganizowanej ustala organizator zajęć lub opiekun grupy                 
w porozumieniu z dyżurnym ratownikiem, z tym że na jednego opiekuna nie powinno 
przypadać więcej niż: 

1) 30 pełnoletnich uczestników; 
2) 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym; 
3) 10 uczestników w wieku przedszkolnym; 
4) ustalona i zaakceptowana przez kierownika Administracji Pływalni liczba osób 

niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia 
uczestników zajęć. 

10. Opiekun grupy może być jednocześnie instruktorem. 
11. Zajęcia indywidualne z nauki pływania mogą być prowadzone tylko na torach 

wyznaczonych przez kierownika Administracji Pływalni. 
12. Dyżurny ratownik może zabronić instruktorowi prowadzenia zajęć, jeżeli uzna, że zajęcia 

prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub 
innych użytkowników hali basenowej. 

13. Opiekun grupy i instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się 
poleceniom ratownika pełniącego dyżur.  

14. Ogólna liczba osób przebywających jednocześnie na hali basenowej nie powinna 
przekroczyć 45 osób. 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. Administrator Pływalni zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej 
zajęć oraz zmiany harmonogramu zajęć, po uprzednim poinformowaniu 
zainteresowanych. 

2. Za rzeczy, pieniądze i przedmioty pozostawione bez nadzoru, w szafkach otwartych, 
nieprawidłowo zamkniętych, w przebieralniach, w szatni Uniwersytet nie ponosi 
odpowiedzialności. 

3. Rzeczy pozostawione na terenie Pływalni, a znalezione przez obsługę lub dostarczone 
obsłudze można odebrać w Administracji obiektu w ciągu 30 dni od daty znalezienia. 
Po upływie tego terminu pozostawione rzeczy będą wyrzucone lub zniszczone, chyba że 
przed jego upływem z ich właścicielem uzgodniony zostanie inny termin odbioru. 

4. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń 
stanowiących wyposażenie Pływalni, sprawca lub osoba ponosząca odpowiedzialność 
za sprawcę jest zobowiązana do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość 
spowodowanej szkody za zasadach określonych w przepisach prawa. 

5. Osoby niszczące sprzęt oraz urządzenia na terenie Pływalni ponoszą odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną 
ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie. Za osoby, którym winy poczytać nie można 
odpowiedzialność ponoszą osoby zobowiązane do nadzoru nad nimi zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

6. Zasady odpowiedzialności uregulowane w niniejszym Regulaminie nie wyłączają 
odpowiedzialności najemcy na podstawie zawartej umowy najmu. 

7. Uniwersytet nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
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8. W każdym czasie administrator Pływalni może ustanowić dodatkowe warunki 
przebywania w Pływalni i uczestnictwa w zajęciach, w tym dodatkowe warunki 
higieniczne i sanitarne oraz ograniczenie liczby osób uprawnionych do korzystania 
z Pływalni, podając je do wiadomości użytkowników. 

9. Kierownik Administracji obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia w hali basenowej, 
a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z Pływalni.  

10. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Administracji obiektu w dniach roboczych od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.  
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO 
 
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu (dalej „UAM”)              

z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym w celu:  

- zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 50 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, Dz. U z 2020 r. poz. 85 ze zm.); 

- zapewnienia bezpieczeństwa pracowników UAM oraz ochrony mienia na terenie Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22
2
 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 

4. W przypadku danych osobowych zarejestrowanych w formie elektronicznej w postaci obrazu z 

monitoringu wizyjnego, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania. W 

przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa lub jeżeli UAM powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, 

termin przechowywania może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

5. Dane osobowe będą udostępniane  podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa, a także osobom, które wykażą interes prawny o udostępnienie nagrania z monitoringu 

wizyjnego. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, w 

szczególności podmioty świadczące usługi w zakresie utrzymania technicznego systemu monitoringu.  

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia (w 

sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO) oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach przewidzianych w 

obowiązujących przepisach prawa. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane   w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

 

 

Opracowała: Maria Buzińska i Marta Wolańska 
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