Regulamin korzystania
z Basenu Rekreacyjnego
1. Basen rekreacyjny jest udostępniania bezpłatnie gościom hotelowym. Osoby z zewnątrz mogą
korzystać z basenu po uregulowaniu należności w recepcji, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Korzystanie z basenu dozwolone jest w godzinach 10:00 – 19:00.
3. Aby skorzystać z basenu należy pobrać z recepcji odpowiedni breloczek, umożliwiający otwarcie
bramki ogródka basenowego.
4. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w basenie wyłącznie za zgodą i pod opieką osób dorosłych.
5. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu wyłącznie w specjalnych pieluszkach.
6. Przed wejściem do basenu należy bezwzględnie zdjąć obuwie. Centrum nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione w basenie lub ogródku basenowym.
7. Z basenu nie wolno korzystać osobom, które:
o są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; stan trzeźwości ocenia obsługa;
o są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych;
o chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudności w oddychaniu;
o posiadają nie zagojone rany lub choroby skóry np. grzybica, liszaje,
o są uczulone na środku dezynfekujące.
8. Osobom przebywającym w basenie zabrania się:
o powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób;
o nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
o manipulowania przy dyszach, osprzęcie basenowym oraz zadaszeniu;
o wpychania osób do basenu;
o wylewania wody z basenu;
o siadania lub chodzenia po obrzeżu niecki basenu;
o siadania lub chodzenia po prowadnicach zadaszenia basenu;
o stosowania przed kąpielą kosmetyków tj. olejki, balsamy, kremy.
9. Kategorycznie zabrania się konsumowania w basenie produktów spożywczych oraz
napojów. Konsumpcji można dokonywać wyłącznie przy stolikach w ogródku basenowym.
10. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen, będzie obciążona kosztami wymiany
wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi
sprawca.
12. Osoby korzystające z basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z
niewłaściwego korzystania z urządzeń i z nieprzestrzegania regulaminu.
13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z obiektu.
14. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi
opiekun grupy.
15. Basen nie jest strzeżony! Każdy gość korzysta z basenu na własną odpowiedzialność.

