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                                                                                                                Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                                                   Do Uchwały nr 2/2022 z dnia 09.02.2022 r. 

                                                                                                                                                                 Zarządu Kaszubskiego Centrum 

                                                                                                                                                                       Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o. 

                                                                                                                                    w Kościerzynie 

Regulamin 
korzystania z niecki sportowej w Kaszubskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym Spółka z o.o. w Kościerzynie 

 

1. Niecka sportowa jest o wymiarach 25 m x 18,5 m i głębokości od 1,50 m do 1.80 m 

 i odpowiednio oznakowana piktogramami o głębokości na ściankach niecki. 

2. Niecka sportowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać. (potrafiących 

przepłynąć samodzielnie przynajmniej jedną długość basenu bez sprzętu pomocniczego)  

z wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych pod nadzorem instruktorów 

nauki pływania i ratowników. 

3. Niecka sportowa ma 6 torów pływackich i maksymalna liczba osób pływających na jednym 

torze wynosi 10. Zakupienie  w kasie 10 indywidualnych biletów nie upoważnia do rezerwacji 

całego toru. 

4. W niecce sportowej obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Tory skraje są przeznaczone dla 

pływających wolniej, a tory wewnętrzne dla pływających szybciej. 

5. Rezerwacja toru basenu sportowego może nastąpić jedynie poprzez uzyskanie uprzedniego 

zezwolenia Administratora i wniesieniu dodatkowej opłaty. Osoby nie zgłoszone w ramach 

rezerwacji nie mają prawa korzystać z toru objętego rezerwacją. Informacja o rezerwacjach 

torów dostępna jest w recepcji oraz na stronie internetowej KCSR.  

6. Dopuszcza się maksymalną liczbę zarezerwowanych torów 4. Dwa tory powinny być dostępne 

dla klientów indywidualnych. 

7. Wchodzenie i wychodzenie z niecki sportowej jest możliwe jedynie w miejscach specjalnie do 

tego przeznaczonych. 

8. Skakanie do wody ze słupków startowych dozwolone jest wyłącznie za zgodą instruktora zajęć 

nauki pływania lub  zgody dyżurującego ratownika. 

9. Zakazane jest podejmowanie czynności, zagrażających utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju  

i porządku. Należą do nich w szczególności: 

• skoki do basenu, za wyjątkiem określonym w pkt.8, 

• zawieszanie się na drabinkach, 

• siadanie na linach, skakanie po nich lub ich zdejmowanie, 

• używanie sprzętu ratowniczego niezgodnie z przeznaczeniem, 

• bieganie w otoczeniu basenu, 

• wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu, 

• zabawy i gry ruchowe z użyciem piłki, przedmiotów dmuchanych i innych przyborów 

zakłócających komfort pływania na torze, 

• nurkowanie, pływanie pod powierzchnią wody bez uprzedniego zgłoszenia ratownikowi 

wodnemu  

z wyjątkiem zawodników uczestniczących w zawodach sportowych lub treningach w obecności 

instruktora lub trenera. 

10. Osoby ze skłonnością do skurczy mięśni, omdleń, ataku epilepsji, chorobami układu krążenia  

i innymi czynnikami zagrażającymi życiu i zdrowiu mogą przebywać na terenie basenu jedynie 

pod nadzorem opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić ww. dolegliwości obsłudze obiektu  

i ratownikowi. 

11. Dzieci poniżej 13 r.ż. mogą przebywać na basenie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej lub 

instruktora prowadzącego zajęcia. 

12. W czasie zawodów lub  innych imprez sportowo – rekreacyjnych wynajmujący nieckę sportową 

jest odpowiada  i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zawodów  i imprez. 

13. W przypadku organizowania zawodów i imprez niecka sportowa jest niedostępna dla osób 

indywidualnych. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Ogólnego KCSR. 

                                                                                                                 Prezes KCSR 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 



 
 

 
 

 


