PRZED WEJŚCIEM NA TEREN PŁYWALNI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z
OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM

REGULAMIN STREFY BASENOWEJ
1. Na strefę basenową składają się: basen kryty o powierzchni 50 m2 (wymiary niecki
basenowej: 5 na 10 m, głębokość max 1,19 m, sauna sucha, prysznice.
2. Strefa basenowa oraz sauna jest udostępniania w godzinach indywidualnie ustalanych z
gośćmi.
3. Korzystanie ze strefy basenowej poza regulaminowym czasem otwarcia (patrz punkt 2)
jest dozwolone wyłącznie w razie uprzedniego uzyskania zgody pracownika recepcji
Siedliska.
4. Uznaje się, że każda osoba korzystająca ze strefy basenów zapoznała się z regulaminem i
zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
5. Ze strefy basenowej korzystają wyłącznie goście Siedliska.
6. Do strefy basenowej osoby pełnoletnie wchodzą na własną odpowiedzialność.
7. Dzieci do lat 16 muszą przebywać na basenie z pełnoletnim opiekunem.
8. Ze strefy basenowej mogą korzystać wyłącznie osoby:
- umiejące pływać
- dzieci do lat 16 wyłącznie pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna,
- osoby, które ze względu na swój stan zdrowia (niepełnosprawne ruchowo, umysłowo, ze
skłonnościami do ataków skurczów mięśni, cierpiące na choroby układu krążenia)
wyłącznie z opiekunem, rehabilitantem, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, lub na
własną odpowiedzialność.
9. Na strefę basenową nie będą wpuszczone osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
- z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry,
- których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,
- których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
- dzieci do lat 4 bez pieluszek wodoodpornych.
10. Bezwzględny zakaz korzystania z sauny mają osoby cierpiące na wszelkie choroby w
stanie ostrym i podostrym, niewydolność krążenia, zmiany degeneracyjne mięśnia
sercowego ze współistniejącą dusznicą bolesną; osoby do pół roku po przebytym zawale
mięśnia sercowego; cierpiące na wszystkie choroby serca ze wzrostem oporu płucnego
(serce płucne, wada zastawki dwudz.); stenokardię; chorobę nadciśnieniową trzeciego
stopnia; kamicę nerkową; padaczkę, klaustrofobię; schizofrenie i inne schorzenia
psychiczne; choroby nowotworowe, czynną gruźlicę, robaczyce, choroby weneryczne.
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11. Każda osoba, przed wejściem do strefy basenowej ma obowiązek użycia prysznica, z
wykorzystaniem mydła.
12. Do strefy basenowej wchodzi się wyłącznie w stroju kąpielowym. Dzieci do lat 4 muszą
mieć wodoodporną pieluszkę.
13. Po strefie basenowej należy poruszać się w klapkach.
14. W strefie basenowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.
15. Osobom korzystającym ze strefy basenowej nie wolno powodować sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
- wchodzić do wody bez zezwolenia,
- biegać po chodnikach wokół niecki basenowej, w przebieralniach i pod prysznicami oraz
w saunie,
- skakać do wody z brzegu basenu, popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę
innych użytkowników basenu,
- palić papierosów, spożywać alkoholu, spożywać posiłków na całym obiekcie
basenowym,
- niszczyć urządzeń i sprzęt oraz zaśmiecać i brudzić strefę basenową oraz strefę spa,
- wprowadzać lub wnosić zwierząt,
- wprowadzać wózków dla dzieci.
16. Zanieczyszczenie basenu skutkujące koniecznością wymiany wody w basenie powoduje
sankcje finansowe w wysokości 2000 zł.
17. Nad bezpieczeństwem osób przebywających w basenie czuwa ratownik wodny.
18. Za zachowanie i bezpieczeństwo osób niepełnoletnich korzystających ze strefy basenowej
odpowiadają wyłącznie rodzice lub opiekunowie.
19. Dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa osób korzystających z basenu, basen jest
monitorowany przez system kamer.
20. Wszystkie osoby przebywające w strefie basenowej zobowiązane są do bezwzględnego
podporządkowania się wszelkim decyzjom ratownika wodnego.
21. Ratownikowi wodnemu należy zgłosić wszelkie skaleczenia, urazy a także wszystkie
nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strefy basenowej.
22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, a także
niestosujące się do nakazów ratownika wodnego będą usuwane z terenu strefy basenowej.
23. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralni, a także wniesione na
teren strefy basenowej obsługa Siedliska nie ponosi odpowiedzialności.
24. Za zniszczenia mienia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą
ich prawni opiekunowie.
25. Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikłe z
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
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