
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI  

W APARTAMENCIE NR 8  

 

 

1. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem. 

2. W związku z charakterem obiektu – bezobsługowy – korzystanie z jacuzzi jest wyłącznie 

na odpowiedzialność Gościa.   

3. Z jacuzzi można korzystać w godzinach od 09:00-22:00 ze względu na ciszę nocną 

panującą w obiekcie, a także w razie awarii sprawnego serwisowania.  

4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod 

prysznicem mydłem i ciepłą wodą. 

5. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie. 

6. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie 

stanowią przeciwwskazań. Wskazana jest konsultacja lekarska przez rozpoczęciem kąpieli w 

wannie jacuzzi.  

7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi 

i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną 

ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. 

8. Woda w jacuzzi jest chlorowana.  

9. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne,  z zewnętrznymi 

widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami . 

10. Dzieci mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką ich rodziców /opiekuna.  

11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

12. Zabrania się spożywania jedzenia i napojów.  

 

 

Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi 

1. Wejście/wyjście do wanny z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby 

4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min.  

5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej lub półsiedzącej. 

6. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić właścicielowi obiektu pod nr tel. 

501-101-888. 

7. Osobom przebywającym w wannie zabrania się: 

 zmiany ustawień jacuzzi – dozwolone jest jedynie używanie przycisków 

znajdujących się po lewej stronie panela sterującego tj. „jets1”, „jets2”, 

„jets3”,”aux” oraz „light”. Zmiana innych ustawień może spowodować 

rozkodowanie jacuzzi oraz jego awarie za co odpowiedzialność w całości będzie 

ponosił Gość. Jeśli panel sterujący jest nieaktywny proszę włączyć go naciskając 

jedną ze strzałek znajdujących się po prawej stronie. 



 po zakończonej kąpieli należy wyłączyć wszystkie opcje hydromasażu oraz 

światła tj. „jets1”, „jets2”, „jets3”, „aux” oraz „light” -  jacuzzi przejdzie w stan 

czuwania. 

 Powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu  i bezpieczeństwu osób 

korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek , 

 Użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany, 

 Wpychania osób do wanny, 

 Wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. 

szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp. 

 Zanurzania głowy i twarzy, 

 Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach, 

 Wylewania wody z wanny. 

 Po kąpieli w jacuzzi niezbędne jest jego przykrycie. Pokrywa jacuzzi znajduje się obok. 

Brak przykrycia może spowodować zapchanie dysz , co w dalszej konsekwencji skutkować 

będzie awarią jacuzzi za co będzie odpowiadać gość.  

 

Przeciwwskazania : osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, 

cukrzycą, alergią, stanami zapalnymi skóry, stanami zapalnymi dróg moczowych, 

grzybicą, epilepsją. 

12. Korzystanie z jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje 

wszystkie powyższe punkty regulaminu. 

 

Głębokość wody w wannie jacuzzi- 0,80 m 

 

 


