Co słychać w SOSiR?
Od czerwca 2017r. rozpoczynamy przedstawianie informacji o tym, co aktualnie dzieje się w SOSiR.
W założeniu informacje będą krótkie i na różne tematy, podawane w odstępach ok. tygodnia.

22.06.2017r.
W dniu 20.06.2017r. (wtorek) rozpoczęto remont w pomieszczeniu głównym sauny (pomieszczenie od strony
hali basenowej).
W związku z tym sauny w tym pomieszczeniu (łaźnia parowa 2 i 10 osobowa oraz sauna sucha 12 osobowa)
będą w tym okresie nieczynne, a dostęp do beczek do schładzania ciała oraz pryszniców będzie czasowo
ograniczany.
W czasie prowadzenia prac korzystać będzie można z łaźni parowej i sauny suchej znajdujących się w drugiej
części pomieszczeń, wchodząc od strony korytarza przez wypoczywalnię sauny. Maksymalna liczba
korzystających jednocześnie z sauny i łaźni parowej będzie ograniczona do 20 osób.
Termin zakończenia prac remontowych przewidziany jest na 15.07.2017r.
Na czas prowadzenia prac dopłata za korzystanie z sauny została obniżona o 50 %.

18.06.2017r.


13 czerwca (wtorek) dokończono zalewanie fundamentów pod zadaszenie trybun na Stadionie Miejskim
w Skoczowie.



17 czerwca odbyły się zawody pod nazwą „Najszybszy zjazd rurą”. Zabawa polegała na jak
najszybszym zjeździe zjeżdżalnia wodną na basenie w Krytej Pływalni „Delfin”. W zawodach wzięły
udział 42 osoby. Zawody były imprezą towarzyszącą w ramach obchodów 50. Dni Skoczowa.
Szczegóły w osobnym artykule na stronie SOSiR.



17 czerwca na boisku przy Zespole Szkół nr 1 na Górnym Borze odbyły się zawody w piłce nożnej
„Tryton Cup”. Szczegóły - http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37504,tryton-cup-dla-beskidu.html

Uwaga! Od 19 czerwca (poniedziałek) niektóre szkółki pływackie zakończyły już zajęcia, dlatego w
godzinach popołudniowych na basenie już jest luźniej! Zapraszamy!
ZG
11.06.2017r.


6,7 i 9 czerwca odbyły się na basenie zawody pływackie przedszkolaków. W zawodach uczestniczyło
9 przedszkoli z Gminy Skoczów. Szczegóły w osobnym artykule na stronie SOSiR.



9 czerwca (piątek) na terenie targowiska miejskiego SOSiR zorganizował kolejną edycję imprezy
„Bezpiecznie na rowerze”. Szczegóły w osobnym artykule na stronie SOSiR.



9 czerwca (piątek) na Stadionie Miejskim rozpoczęto zalewanie fundamentów pod zadaszenie trybun
dla kibiców. W bieżącym roku przewidziano wykonać zadaszenie jednego sektora, ale fundamenty
zalano już dla całego zadaszenia (trzy sektory). Na razie zużyto ok. 12 m3 betonu. Fundamenty
wykopała firma Marka Kamyczka, natomiast beton wylała firma IMB Podbeskidzie sp. z o.o.

17.06.2017r., godz.15.00 – zapraszamy na basen na „Najszybszy zjazd rurą” – impreza towarzysząca
50. Dniom Skoczowa. Szczegóły na stronie SOSiR.

ZG

Zalewanie fundamentów pod zadaszenie
trybun na Stadionie Miejskim

„Bezpiecznie na rowerze”.

Zawody przedszkolaków

9.06.2017r.
W połowie maja 2017r. wdrożono na basenie nowy program elektronicznej obsługi klienta. To jest ten
program, który w kasie wejściowej na basen odczytuje tzw. chipy (czyli popularne „zegarki”) wejścia na basen
oraz rozlicza czas pobytu. Program różni się w szczegółach od poprzedniego, dlatego do nowych zasad wejścia
na basen muszą się przyzwyczaić zarówno klienci, jak i personel obsługujący kasę. O szczegóły trzeba pytać
obsługę kasy.
Uwaga - nowy program umożliwił zainstalowanie dwóch dodatkowych czytników.
 pierwszy czytnik kart rabatowych znajduje się przy kasie i umożliwia klientom odczytanie kwoty
pozostającej do wykorzystania na karcie rabatowej.
 drugi czytnik „chipów” znajduje się na hali basenowej - umożliwia on, po przyłożeniu „zegarka”
odczytanie czasu pobytu na basenie, kwoty do zapłaty oraz aktualnej taryfy.
Ponadto przy kasie wejściowej zainstalowano wyświetlacz, na którym wskazywana jest aktualna liczba
klientów przebywających na hali basenowej (łącznie z sauną).
Zapraszamy na basen!
ZG

Czytnik kart rabatowych

Wyświetlacz aktualnej ilości klientów na hali
basenowej

Czytnik chipów („zegarków”) na hali basenowej

Czytnik chipów („zegarków”) na hali basenowej

