PATVIRTINTA
Šiaulių sanatorinės mokyklos
direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d.
įsakymu Nr. IV-206

ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS
BASEINO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Šiaulių sanatorinės mokyklos baseino lankytojams
teikiamų paslaugų tvarką, privalomuosius saugumo ir higienos reikalavimus, lankytojų teises, pareigas ir
atsakomybę.
2. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems lankytojams nepriklausomai nuo jų amžiaus.
3. Kiekvienas lankytojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir besąlygiškai jų laikytis.
Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo ar jų reikalavimų nevykdymo.
4. Baseino lankytoju (toliau - Lankytojas) laikomas kiekvienas asmuo (fizinis, juridinis), kuris
naudojasi baseino teikiama paslauga.
5. Šiaulių sanatorinės mokyklos baseinas – tai baseinas (13,65 m x 25 m, 1,12 m - 1,82 m gylis)
(toliau – Baseinas), kuriame vyksta plaukimo pamokos, kineziterapijos užsiėmimai ir neformaliojo ugdymo
užsiėmimai Šiaulių sanatorinės mokyklos mokiniams.
6. Lankytis baseine gali ne tik mokyklos mokiniai, bet ir visi Lankytojai, kurie neprieštarauja Šiaulių
sanatorinės mokyklos (toliau – Mokykla) misijai ir vertybėms. Visi, norintis plaukti, gali naudotis baseino
paslaugomis tam skirtomis dienomis ir valandomis. Mokestis už baseino paslaugas Lankytojams teikiamas
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir įkainiais.
7. Vienu plaukimo takeliu gali naudotis ne daugiau kaip 12 lankytojų.
8. Vaikai iki 16 metų įleidžiami į baseiną tik su suaugusiais ar treneriais, mokytojais.
9. Už nepilnamečius Lankytojus atsako juos lydintys asmenys. Atsivesdami į Baseiną nepilnametį,
lydintieji patvirtina, kad jo sveikatos būklė leidžia naudotis Baseinu, nepilnametis Lankytojas supažindintas su
Taisyklėmis ir jų laikysis. Lydintieji suaugusieji taip pat užtikrina, kad nepilnamečio Lankytojo baseinui ar
kitoms Mokyklos patalpoms bei tretiems asmenims padaryta žala būtų atlyginama LR teisės aktų nustatyta
tvarka.
10. Prieš pradedant naudotis Baseinu, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su
savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Baseinu. Visa atsakomybė dėl Lankytojo
sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine, tenka Lankytojui. Mokykla
neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.
11. Negalę turintys asmenys, kuriems dėl jų negalės reikalinga kito asmens priežiūra, baseine gali
lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.
12. Baseinas dirba pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.
13. Mokykla neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus.
II. NAUDOJIMOSI BASEINU TVARKA
14. Budinčiam baseino darbuotojui pateikti leidimą naudotis baseinu (darbuotojas fiksuoja lankytojo
apsilankymą registracijos žurnale, lankytojas pasirašo).
15.Lankytojas, norintis pasinaudoti moksleiviams, studentams, senjorams ar negalią turintiems
asmenims suteikiama nuolaida, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
16. Lankytojai už Baseino paslaugas gali atsiskaityti grynaisiais pinigai ar pavedimu.

17.Budintis baseino darbuotojas išduoda lankytojui persirengimo bei batų spintelių raktelius ir
specialias vienkartines apyrankes.
18. Lauko drabužiai paliekami rūbinėje, batai – batų spintelėse.
19.Lankytojai privalo turėti maudymosi kostiumą, plaukimo kepuraitę, rankšluostį, muilą,
plaušinę ir avėti gumines šlepetes.
20.Lankytojai prieš eidami į vandens zoną privalo švariai nusiprausti duše, apsirengti maudymosi
kostiumėliu. Negalima į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose induose.
21.Pasinaudojęs baseinu, Lankytojas turi nusiprausti vandeniu po dušu, sausai nusišluostyti, nusausinti
maudymosi kostiumėlį/glaudes. Į persirengimo kambarį Lankytojas turi ateiti sausas.
22.Lankytojas turi paisyti informacinių ženklų.
23. Lankytojas įleidžiamas į Baseiną pagal tvarkaraštį/Baseino darbo laiką. Naudojimosi Baseinu
laikas (1 val.) skaičiuojamas nuo įėjimo į baseino persirengimo patalpas iki išėjimo iš jų.
24.Lankytojai privalo palikti baseino patalpas likus 30 min. iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant
po personalo nurodymo ir išeiti pro registravimo duris ne vėliau kaip 21.00 val.
25. Nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti baseino darbuotojus apie savo ar kitų
lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą patirtą naudojantis baseino paslaugomis. Galintys padėti lankytojai
turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykį matę asmenys visą reikalingą informaciją suteikti
aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms.
III. DRAUDIMAI LANKYTOJAMS
26. Lankytojams draudžiama:
26.1. naudotis baseinu sergant epilepsija, sunkia diabeto forma, sunkia bronchinės astmos forma,
infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat esant širdies ritmo sutrikimui, smegenų
kraujotakos sutrikimams, odos grybeliniais susirgimais, akių ir ausų ligomis, alergija, asmenims, turintiems
atvirų žaizdų ir /ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir /ar
gyvybei;
26.2. naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garsą skleidžiančiais prietaisais;
26.3. fotografuoti ir filmuoti;
26.4. kabinti reklaminius plakatus ar kt. informaciją be mokyklos administracijos raštiško leidimo;
26.5. atsinešti stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
26.6. atsinešti maisto produktų bei gėrimų (išskyrus geriamąjį vandenį nedūžtančiuose induose);
26.7. įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti;
26.8. kramtyti kramtomąją gumą;
26.9. lankytis su gyvūnais;
26.10. čiuožinėti laiptų turėklais;
26.11. gadinti Baseine esantį inventorių;
26.12. garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti, stumdytis, grubiai elgtis,
trukdyti kitiems lankytojams;
26.13. naudotis Baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatinius rūbus);
26.14. spjaudyti ant grindų, į vandenį, tenkinti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
26.15. palikti vaikus be priežiūros. Baseino personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus
vaikus. Nepilnamečiams asmenims be lydinčio asmens leidimo lipti į vandenį draudžiama;
26.16. naudotis Baseinu neblaiviems ir apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų;
26.17. Baseino patalpose (išskyrus fojė) avėti lauko avalynę;
26.18. avėti avalynę vandenyje;
26.19. įlipti į Baseiną ar išlipti iš jo ne tam skirtose vietose;
26.20. šokinėti, nardyti į vandenį nuo Baseino kraštų;
26.21. plaukioti skersai baseino takelių;
26.22. kyboti ant skiriamųjų takų lynų;
26.23. sukelti situacijas, pavojingas sau ir kitiems lankytojams;
26.24. vaikams iki 3 metų naudotis baseino paslaugomis be specialių sauskelnių;

26.25. naudotis baseinu vaikams iki 7 metų be plaukimo liemenės ar kitų saugaus plūduriavimo
priemonių;
26.26. segėti rankinius laikrodžius, auskarus, grandinėles ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius
padaryti žalą lankytojams;
26.27. gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, rankšluosčius ir kt.) persirengimo
kambariuose;
26.28. skustis, karpyti nagus, vaikščioti be šlepečių, skalbti drabužius ir kt.
IV. ATSAKOMYBĖ
27. Mokykla turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat
kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę Mokyklos bendruomenei ir kitiems
Lankytojams.
28. Drausminės atsakomybės sprendimą dėl terminuotos sutarties naudotis Baseino paslaugomis
nutraukimo priima Mokyklos direktorius.
29. Baseine budintys darbuotojai turi teisę pareikalauti Lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti
naudojimąsi Baseinu bei palikti Baseino patalpas. Pinigai Lankytojui negrąžinami.
30. Už šių taisyklių pažeidimą atsakoma asmeniškai drausmine arba administracine tvarka.
31. Lankytojas, padaręs žalą baseinui, jame esančiam turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
32. Mokykla už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims
neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo,
nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei baseino personalo
teisėtų nurodymų nevykdymo.
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