
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU 
ZEWNĘTRZNEGO ELEMENTS HOTEL & SPA

ENGLISH VERSION AVALIABLE AT THE RECEPTION 
HOTELREGELN AUF DEUTSCH STEHEN IHNEN AN DER REZEPTION ZUR VERFÜGUNG

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania oraz przebywania na 
terenie basenu zewnętrznego (zwanego dalej: „Basenem Zewnętrznym”) Elements Hotel & Spa (zwany dalej: 
Hotel) . Basenem Zewnętrznym zarządza Operator Świeradów-Zdrój Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-023), przy ul. Widok 8, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000774092, 
NIP: 5213858235, REGON: 382681700 (zwany dalej: Obiektem), adres do doręczeń: ul. Zakopiańska 20 A;  
59-850 Świeradów-Zdrój, e-mail: recepcja@elements-hotel.pl, tel. 75 629 99 99

2.  Przed wejściem na teren Basenu Zewnętrznego i rozpoczęciem korzystania z Basenu Zewnętrznego należy 
zapoznać się z Regulaminem. Goście są obowiązani do stosowania się do Regulaminu.

3. Regulamin dostępny jest w szczególności w recepcji Hotelu oraz przed wejściem na teren Basenu 
Zewnętrznego.

4.  Z Basenu Zewnętrznego można korzystać wyłącznie w godzinach jego otwarcia, udostępnionych 
Gościom w szczególności w recepcji Hotelu oraz przed wejściem na teren Basenu Zewnętrznego. W 
sytuacjach nadzwyczajnych, np. w razie zbyt dużej liczby osób przebywających na terenie Basenu 
Zewnętrznego albo w razie przerw technicznych, dostęp do Basenu Zewnętrznego może być ograniczony ze 
względów bezpieczeństwa. Basen może zostać zamknięty z uwagi na występowanie złych warunków 
atmosferycznych.

5.  Z Basenu Zewnętrznego mogą korzystać wyłącznie goście Hotelu. Korzystanie z Basenu Zewnętrznego 
przez te osoby jest nieodpłatne.

6.  Osoby do lat 16 mogą korzystać z Basenu Zewnętrznego wyłącznie pod nadzorem dorosłych opiekunów,  
a osoby niepełnoletnie powyżej 16 lat za pisemną zgodą uprawnionego opiekuna. Opiekun osoby 
niepełnoletniej:
a. nie może pozostawić bez bezpośredniego i bliskiego nadzoru będącej pod jego nadzorem osoby 
niepełnoletniej w jakimkolwiek miejscu Basenu Zewnętrznego;
b. zobowiązany jest do zapoznania będącej pod jego nadzorem osoby niepełnoletniej z zasadami 
korzystania z Basenu Zewnętrznego;
c.  powinien dbać o bezpieczeństwo będącej pod jego nadzorem osoby niepełnoletniej. 

7.  Z Basenu Zewnętrznego mogą korzystać osoby potrafiące pływać. Osoby niepotrafiące pływać mogą 
korzystać z Basenu Zewnętrznego wyłącznie pod opieką osoby potrafiącej pływać. 

8.  Basen Zewnętrzny ma głębokość maksymalną 1,20 m.

9.  W przypadku braku obecności Ratowników, obowiązuje zakaz kąpieli. 

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCI

1.  Goście nie powinni wnosić rzeczy wartościowych na teren Basenu Zewnętrznego.

2.  Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą 
korzystać z Basenu Zewnętrznego. Personel Hotelu(w tym ratownik wodny) może zażądać od takich osób 
opuszczenia terenu Basenu Zewnętrznego.

3.  Na Basenie Zewnętrznym należy korzystać z przylegającego do ciała stroju kąpielowego (w przypadku 
kobiet: stroju jedno- lub dwuczęściowego, w przypadku mężczyzn: kąpielówek lub spodenek kąpielowych 
przylegających do ciała, bez kieszeni i mankietów), który nie może być dłuższy niż do kolan. Ponadto strój 
kąpielowy nie może posiadać zamków błyskawicznych, wstawek metalowych lub plastikowych, mogących 
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego lub innych korzystających, jak również 
być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia Basenu Zewnętrznego.

4.  Po terenie Basenu Zewnętrznego należy poruszać się w czystym, antypoślizgowym obuwiu do tego 
przeznaczonym.

5.  Przed wejściem do Basenu Zewnętrznego goście są obowiązani do starannego umycia całego ciała pod 
natryskiem.

6.  Osoby korzystające z Basenu Zewnętrznego powinny unikać obfitych posiłków na godzinę przed 
planowanym wejściem do Basenu Zewnętrznego. 

7.   Dzieci używające pieluch muszą mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli. 

8.  Goście posiadający długie włosy powinni upiąć włosy przed wejściem do niecki Basenu Zewnętrznego.

9.  Na terenie Basenu Zewnętrznego zabrania się:
a.  palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnoszenia, sprzedaży lub 

podawania tytoniu, alkoholu lub innych środków odurzających,
b.  stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających np.: biegania, podtapiania, 

skakania i wtrącania do wody,
c.  skakania z murków, balustrad, schodów i innych elementów konstrukcyjnych, a także z brzegu basenu,  w 

szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
d.  nurkowania i wnoszenia własnego sprzętu sportowego,
e.  wnoszenia szklanych lub ostrych przedmiotów,
f.  noszenia biżuterii,
g.  wprowadzania zwierząt,
h.  spożywania artykułów żywnościowych,
i.  używania sprzętu ratowniczego i pływającego niezgodnie z ich przeznaczeniem,

j.  korzystania z udostępnionych urządzeń i sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub zasadami używania, 
k.  poruszania się w obuwiu do tego nieprzeznaczonym,
l.  wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nieprzeznaczonych,
m.  niszczenia wyposażenia i manipulowania przy urządzeniach,
n.  zanieczyszczania wody basenowej i terenu Basenu Zewnętrznego, w tym poprzez załatwianie potrzeb  

fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
o.  używania mydła i innych środków chemicznych,
p.  zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
q.  wszczynania fałszywych alarmów,
r.  przebywania nago.

10.  Osoby o niestabilnym stanie zdrowia oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z Basenu Zewnętrznego ze 
szczególną ostrożnością lub po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

11.  Z Basenu Zewnętrznego nie mogą korzystać osoby:
a.  u których występują:

• zewnętrzne oznaki wskazujące na choroby skóry,
• otwarte rany i skaleczenia,
• trudności w oddychaniu,

b.  cierpiące na zaburzenia równowagi,
c.  cierpiące na zaburzenia układu krążenia,
d.  cierpiące na choroby zakaźne,
e.  cierpiące na choroby serca,
f.  pobierające częste iniekcje dożylne,
g.  wykazujące brak higieny osobistej,
h.  zachowujące się agresywnie.

12.  Przekąski oraz napoje zakupione w Pool Barze, należy spożyć w wyznaczonym do tego miejscu.

13.  O wszelkich skaleczeniach i urazach, a także o zaginięciu osób i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo osób należy bezzwłocznie poinformować ratownika wodnego.

14.  Goście korzystający z Basenu Zewnętrznego powinni stosować się do zaleceń personelu Basenu 
Zewnętrznego, a w szczególności ratowników wodnych pełniących dyżur na terenie Basenu Zewnętrznego. 

15.  Wnoszenie urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz oraz rejestrowanie dźwięku lub obrazu osób trzecich na 
terenie Basenu Zewnętrznego jest zabronione.

16.  Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach terenu Basenu Zewnętrznego. Nie wolno umieszczać 
leżaków i krzeseł w niecce basenowej oraz w odległości do 0,5 m od niej. 

17.  Goście ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody, w tym szkody wyrządzone 
przez osoby małoletnie pozostające pod ich opieką, na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

18.  Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu oraz innych regulaminów i instrukcji 
znajdujących się na terenie Basenu Zewnętrznego lub niestosujące się do zaleceń personelu, w tym  w 
szczególności ratowników wodnych, mogą zostać wyproszone z terenu Basenu Zewnętrznego.

19.  Na terenie Basenu Zewnętrznego obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
a. seria trzech krótkich sygnałów dźwiękowych - ALARM - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki 

basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się poleceniom ratowników lub personelu 
Basenu Zewnętrznego,

b. długi sygnał dźwiękowy - przerwanie/zakończenie zajęć - wyjście z wody,
c. krótki sygnał dźwiękowy - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu Basenu Zewnętrznego.

20.  W przypadku burzy Goście zobowiązani są bezzwłocznie opuścić Basen Zewnętrzny. 

§ 3. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU 

1.  Hotel jest zobowiązany do udostępnienia Gościom Regulaminu Basenu Zewnętrznego. 

2.   Hotel ma obowiązek należytego świadczenia usług na rzecz Gości, w tym dbania o dobry stan techniczny 
wyposażenia i urządzeń Basenu Zewnętrznego, a także zapewnienia personelu, zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

3.  Hotel ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego 
prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2.  Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych gości Hotelu określa regulamin Hotelu oraz Regulamin 
Strefy Basenowej.

3.  Wszelkie życzenia, uwagi i skargi można zgłaszać w szczególności na piśmie bezpośrednio w Recepcji Hotelu 
albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: recepcja@elements-hotel.pl

4.  Numery telefonów w razie wypadków:
a.  tel. 75 629 99 99
b.  numer alarmowy: 112.


