
 
 

ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
„MICHAŁ”  

PODCZAS TRWAJĄCEJ PANDEMII WYWOŁANEJ PRZEZ SARS-CoV-2 
 

 
 
Szanowni Klienci, 

W trosce o Was, wprowadziliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 na terenie obiektu. Zasady mają na celu ochronę zdrowia i 

życia wszystkich osób przebywających w obiekcie. Zasady te stanowią uzupełnienie dla już obowiązujących 

w obiekcie regulaminów, dlatego korzystanie z oferowanych przez nas usług może odbywać się wyłącznie z 

ich zachowaniem.  

W związku z powyższym wprowadza się następujące zasady: 

1. Obowiązek przestrzegania zasady zachowywania dystansu społecznego – 2 m dotyczy całego obiektu tzn. 

hol główny przed kasą, niecka basenowa, szatnie, przebieralnie, toalety, natryski.  

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu na obiekt i po jego opuszczeniu. 

3. 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 

4. Na basenie może przebywać ściśle określona liczba korzystających, maksymalnie 36 osób.  

5. Zajęcia grupowe z instruktorem na basenie: 36 osób (aerobik w wodzie, gimnastyka dla seniora). 

6. W sprzedaży dostępne będą jedynie bilety na basen.  

7. Widownia, zjeżdżalnia, sauny wraz z jacuzzi nieczynne do odwołania. 

8. Wejście do obiektu punktualnie 10 minut przed planowaną godziną (pobyt dwugodzinny) lub 

jednogodzinny w wyznaczonym dostępnym czasie. 

9. Wejście na basen jest możliwe jedynie zgodnie z obowiązującym grafikiem godzinowym, informacje 

podane zostaną na stronie internetowej. 

10. Brak możliwości prowadzenia zajęć w ramach biletu instruktorskiego. 

11. Preferowana płatność bezgotówkowa. 

12. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 

13. Z basenu nie wolno korzystać osobom: 

a. uczulonym na środki odkażające, 

b. z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w tym infekcji dróg oddechowych. 

14. W strefie czystej „bez butów”, tj. korytarz za kasą, pomieszczenie przebieralni obowiązują klapki.  

15. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem i po wyjściu z hali 

basenowej.  

16. Obowiązek ponownego umycia całego ciała i dezynfekcji nóg w przypadku wyjścia z basenu w celu 

skorzystania z toalety. 

17. Suszarki można używać jednocześnie mając założoną osłonę nosa i ust. 

18. Należy bezwarunkowo stosować się do zaleceń pracowników Kompleksu Sportowego „MICHAŁ. 

 

 

WSZYSTKICH KLIENTÓW PROSIMY O WSPÓŁPRACĘ  

I DOSTOSOWANIE SIĘ  DO ZALECEŃ. 


