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Utenos daugiafunkcio sporto centro plaukimo baseino
vidaus tvarkos taisyklės
1. Lankytojas - kiekvienas baseine esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris
nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais nustatytais būdais pateko į
baseiną.
2. Šios Taisyklės nustato baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius
saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, baseino darbuotojų ir lankytojų teises,
pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų, papildomų paslaugų teikimo sąlygas. Baseino taisyklės
sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką baseine ir išvengti
nemalonių nesusipratimų, traumų ar praradimų.
3. Lankytojai į baseiną bei pirtis įleidžiami su kasos čekiais, leidimais, abonementais pagal patvirtintus
įkainius.
4. Bilieto pardavimo laikas laikomas paslaugos teikimo pradžia.
5. Lankytojas bilietą privalo saugoti visą paslaugos laiką.
6. Lankytojai pasinaudoją baseino bei pirčių paslaugomis, privalo gražinti rūbinės raktelį ir pateikti
bilietą kasininkui.
7. Viršijus paslaugos teikimo laiką, papildomai mokama tokia tvarka:
- viršijus nuo 15 min. iki 30 min., lankytojas sumoka už 30 min. pagal patvirtintus antros
valandos įkainius;
- viršijus nuo 30 min. iki 45 min., lankytojas sumoka už 45 min. pagal patvirtintus antros
valandos įkainius;
- viršijus nuo 45 min. iki 60 min., lankytojas sumoka už 60 min. pagal patvirtintus antros
valandos įkainius;
8. Baseino gylis yra 1,20 – 1,70 metrai, todėl įleidžiami tik mokantys plaukti lankytojai. Vaikai iki 12
metų įleidžiami tik su suaugusiais ir treneriais.
9. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti baseiną bei pirtis, rekomenduojama
pasitikrinti sveikatą ir turėti pažymą, kad gali lankytis baseine ir pirtyse. Už sveikatos būklės
sutrikimus atsako pats lankytojas.
10. Lankytojai, pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, kreipiasi į baseino slaugytoją, prižiūrėtoją.
Draudžiama naudotis baseinu bei pirtimis žmonėms, sergantiems:
- epilepsija;
- odos, venerinėmis ir žarnyno užkrečiamomis ligomis;
- aktyvia plaučių tuberkuliozės forma;
- ūmiu širdies ir kraujagyslių nepakankamumu;
- psichikos ligomis;
- orientacijos ir pusiausvyros sutrikimais.
11. Plaukiojimo takeliuose būtina laikytis dešinės.
12. Baseine draudžiama :
- šokinėti nuo bokštelių į vandenį be trenerio ar instruktoriaus leidimo;
- plaukioti skersai baseino takelių;

- kyboti ant skiriamųjų takų lynų;
- bėgioti, triukšmauti ir stumdytis;
- kramtyti kratomąją gumą;
- rūkyti baseino patalpose;
- vartoti alkoholinius gėrimus.
13. Suaugusieji ir lydintys asmenys, atėję su vaikais, atsako už jų saugumą.
14. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą: vyrai – glaudes, moterys – maudymosi
kostiumėlius. Taip pat turėti muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes. Į baseiną bei pirtis lankytojai
neįleidžiami su maudymosi, pliažo, sportiniais ir kt. šortais.
15. Lankytojai, prieš eidami į baseiną, turi nusiprausti duše, apsirengti maudymosi aprangą, apsiauti
šlepetes ir nepalikti daiktų dušuose.
16. Po baseino turi nusiprausti duše.
17. Negalima į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose induose.
18. Pirtyje griežtai draudžiama pilti vandenį ant kaitinimo krosnies akmenų – pavojinga gyvybei.
19. Po pirties būtina nusiprausti duše ir tik po to eiti į baseiną.
20. Treneriai organizuotai atveda sportininkų grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda jas po
treniruočių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino bei baseino vidaus tvarkos
taisyklių laikymąsi.
21. Griežtai draudžiama į baseiną bei pirtis ateiti neblaiviems asmenims, taip pat įsinešti alkoholinių
gėrimų.
22. Neblaivūs ar apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų asmenys į baseiną bei pirtis neįleidžiami.
23. Lankytojai privalo vykdyti visus baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą
vandenyje. Slaugytojai pareikalavus, turi leisti apžiūrėti juos dėl odos grybelinių susirgimų.
24. Baseino personalas neatsako už lankytojų drabužinėse paliktų drabužių kišenėse esančius daiktus
bei asmeninius daiktus, paliktus persirengimo patalpose ir daiktų spintelėse.
25. Lankytojų baseine palikti ir vėliau kitų lankytojų ar baseino personalo surasti ir budinčiam perduoti
daiktai saugomi baseine 10 kalendorinių dienų.
26. Lankytojai privalo nedelsdami palikti baseiną, jeigu to reikalauja baseino personalas (pvz.,
evakuacijos atveju).
27. Lankytojas, pametęs (praradęs) persirengimo spintelės raktelį, sumoka į kasą 5 eurus už
spynelę ir jos pakeitimą. Už jo drabužių saugumą budėtojas neatsako.
28. Baseino darbo laikas, kainos, taisyklės nurodytos
internetinėje svetainėje:
www.scentras.sportas.utena.lm.lt
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