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Procedura bezpieczeństwa dla użytkowników Basenu pod Platanem w Brzeszczach  
obowiązująca od dnia 08.06.2020 r. do odwołania 

 
 
1. Niniejsza procedura (zwana dalej Procedurą) winna być stosowana wraz z obowiązującym Regulaminem 

Basenu Pod Platanem w Brzeszczach (zwanym dalej regulaminem), przy czym w zakresie odmiennie 
uregulowanym w Procedurze stosuje się jej zapisy w miejsce zapisów regulaminu. 

2. W związku z obecną sytuacją epidemiczną na terenie basenu pozostaje wyłączona z użytkowania sauna 
parowa i sauna na podczerwień.         

3. Od dnia 08.06.2020 r. basen jest dostępny: 
a) dla osób indywidualnych w celach rekreacyjnych w godzinach: 
1.   7:30-10:15 / 11:00-13:00 / 15:00-18:15 / 19:00-22:15 (basen czynny). 
2. 10:15-10:30 / 13:00-13:15 / 18:15-18:30 (klienci opuszczają basen). 
3. 10:30-11:00 / 13:15-14:00 / 18:30-19:00 (przerwa na dezynfekcję pomieszczeń). 
 przy czym na terenie basenu zostają wyznaczone specjalne godziny użytkowania dla osób  

w wieku 65 plus, we wtorki od  14:00 – 15:00. 
b) dla grup obejmujących maksymalnie 16 osób, po wcześniejszej rezerwacji powierzchni 

basenowej dla danej grupy, w godzinach ustalonych z kierownikiem obiektu. 
4. W tym samym czasie na terenie hali basenowej i sauny dopuszczonej do użytkowania może znajdować 

się maksymalnie 45 użytkowników, w tym: 
a) Niecka sportowa - na jednym torze mogą przebywać max. 4 osoby razem 20 osób. 
b) Plaża niecka sportowa (tor wypłycony) strona lewa mogą przebywać 4 osoby na rozgrzewce 
c) Niecka jacuzzi  -  równocześnie mogą korzystać max 2 osoby. 
d) Niecka hamownia zjeżdżalni - równocześnie mogą korzystać max 3 osoby. 
e) Niecka rekreacji - równocześnie może korzystać max 12 osób. 

f) sauna – równocześnie mogą korzystać 2 osoby. 

g) Niecka schładzający sauny - równocześnie mogą korzystać max 2 osoby. 

5. Grota solna – równocześnie max 5 osób wspólnie zamieszkujących, po wcześniejszej rezerwacji. 
6. Wejście na teren obiektu jest uzależnione od dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji. 
7. Po wejściu na teren obiektu użytkowników obowiązują następujące zasady: 

a) na terenie basenu, za wyjątkiem łaźni i hali basenowej obowiązuje nakaz noszenia maseczek, 
b) na terenie holu głównego obiektu należy zachować odległość od pozostałych użytkowników 

obiektu, stając w miejscach do tego wyznaczonych, 
c) niedozwolone jest pozostawianie obuwia ani okryć wierzchnich w holu głównym basenu, 
d) zmiana obuwia na klapki następuje na 6 wyznaczonych w tym celu miejscach w holu głównym 

basenu, 
e) każdy klient, w tym również małoletnie dzieci, otrzymuje swój zegarek uprawniający do otwarcia 

szafki w szatni, 
f) każdy użytkownik ma obowiązek starannie umyć całe ciało przed wejściem na teren hali 

basenowej, przechodząc na halę basenową przez brodzik do płukania stóp zawierający środki do 
dezynfekcji, 

g) z łaźni mogą jednocześnie korzystać: 
 łaźnia damska – 4 osoby, 
 łaźnia męska – 5 osoby. 

h) jednocześnie można korzystać z 4 stanowisk do suszenia włosów, 
i) w szatni dla osób niepełnosprawnych mogą przebywać jednocześnie maksymalnie  

2 osoby(osoba niepełnosprawna + opiekun), 



j) obowiązuje zakaz wnoszenia na halę basenową jakichkolwiek rzeczy nie służących do 
użytkowania podczas pływania, w tym ręczników (za wyjątkiem osób korzystających  
z sauny), 

k) rodzice dzieci małoletnich bądź opiekunowie osób niepełnosprawnych niekorzystający 
 z hali basenowej są uprawnieni do wejścia do szatni na maksymalny czas 15 minut. 
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