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                                                         Załącznik nr 1 

                                                                                                                Do uchwały nr 5/2022 z dnia 22.03.2022 r. 

                                                                                                                   Zarządu Kaszubskiego Centrum – Sportowo 

                                                                                                                    Rekreacyjnego Spółka z o.o. w Kościerzynie 

Regulamin 

korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego KCSR Spółka z o.o. w Kościerzynie w ramach 

porannego pływania 

 

1. Poranne pływanie jest usługą promocyjną dostępną w godz. 6.00 – 08.00. od 

poniedziałku do soboty.  

2. W tym czasie są udostępnione dla klientów: basen sportowy, rekreacyjny z atrakcjami 

wodnymi, wanny jacuzzi,  strefa saun oraz fitness cardio i siłownia (urządzenia 

samoobsługowe).  

3. Czas pobytu w Kompleksie jest liczony od momentu przekroczenia bramki wejściowej 

do momentu wyjścia ze strefy płatnej i rozliczenia transpondera w kasie recepcji. 

4. Goście korzystający z Kompleksu w ramach porannego pływania mogą przebywać  

w hali basenowej oraz w innych udostępnionych dla nich strefach do godz. 8.00. Do 

upływu tego czasu należy bezwzględnie  opuścić pływalnię oraz pozostałe strefy. Po 

godzinie 8.00 będzie dodatkowo naliczona opłata w wysokości 0,20 zł za każdą minutę. 

5. W trakcie przebywania w Kompleksie w czasie porannego pływania obowiązuje 

regulamin ogólny Kompleksu oraz pozostałe regulaminy i instrukcje dostępnych stref. 

6. Szatnia główna jest w tym czasie samoobsługowa. Goście  sami wieszają odzież 

wierzchnią na wieszakach wskazanych przez pracownika obsługi oraz wkładają 

obuwie zewnętrzne do kuwet. Numerków z szatni  nie pobiera się. 

7. Goście korzystający  z porannego pływania wchodzą w strefę płatną przez bramkę 

wejściową po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie recepcji za bilet zgodnie  

z obowiązującym cennikiem. 

8. Wejście do  strefy płatnej może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez obsługę recepcji 

informacji od ratownika o gotowości do przyjęcia gości. 

9. Goście korzystający z Kompleksu w ramach porannego pływania   zobowiązani są do 

zachowania szczególnej ostrożności  z uwagi na brak obsługi w udostępnionych 

strefach.  

10. Wszelkie zauważone przez gości korzystających z Kompleksu w ramach porannego 

pływania awarie lub uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać dyżurującym ratownikom lub 

obsłudze Kompleksu. 

11. Zabrania się bezwzględnie: 

a)  wcześniejszego wchodzenia w strefę płatną bez zgody obsługi Kompleksu, 

b) korzystania z urządzeń, które są niesprawne, 

c) wchodzenia do stref, które nie są udostępnione dla gości (solarium), 

d) wchodzenia do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, 

e) manipulowania urządzeniami zainstalowanymi w dostępnych strefach.  

12. W trakcie pobytu w Kompleksie należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

ratowników i obsługi Kompleksu oraz zachować kulturę osobistą w trakcie całego 

pobytu w ramach porannego pływania. 

13. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu 

i instrukcji BHP korzystania z poszczególnych stref i urządzeń, a także nieprzestrzeganiem 

poleceń służby ratowniczej i obsługi Kompleksu Administrator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

                                                                                                          Prezes KCSR 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 
 

 
 

 


