REGULAMIN BASENU
W GRAND HOTELU BOUTIQUE****

1. Przed wejściem na teren basenu hotelowego należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
2. Basen oraz sauny udostępniane są bezpłatnie, wyłącznie dla gości Grand Hotelu Boutique i Bristol Tradition&Luxury.
3. Goście korzystający z basenu mają możliwość zakupu akcesoriów basenowych – informacja oraz cennik dostępne są u
obsługi basenu lub w recepcji.
4. Basen jest czynny codziennie w godzinach: 17.00 – 22.00
5. Przed wejściem na basen użytkownicy są zobowiązani do skorzystania z szatni tj. do zmiany obuwia na czyste obuwie
zamienne (klapki basenowe), pozostawienia okryć wierzchnich
i przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki.
6. Szatnia znajduje się w hali basenowej na poziomie -1.
7. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu tj. telefony komórkowe, zegarki itp.) oraz elementy o
ostrych krawędziach, mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
8. Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w sejfie w pokoju hotelowym. Za rzeczy zaginione lub skradzione w
czasie pobytu na basenie, obsługa hotelu nie ponosi odpowiedzialności.
9. Przed skorzystaniem z basenu oraz po każdorazowym skorzystaniu z toalety należy skorzystać
z prysznica.
10. Przed skorzystaniem z saun należy zapoznać się z instrukcją ich użytkowania.
11. Na teren basenu zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów ostrych niebezpiecznych a w szczególności
szklanych.
12. Zabronione jest korzystanie z basenu osobom które:
a) są nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających;
b) są w widocznym złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych;
c) posiadają niezagojone rany lub choroby dermatologiczne;
d) są uczulone na środki dezynfekujące;
e) cierpią na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu jest zabronione;
f) chorują na choroby zakaźne.
13. Personel hotelu ma prawo odmówić prawa wejścia na basen osobom, których stan jednoznacznie wskazuje na spożycie
alkoholu lub środków odurzających.
14. Na terenie basenu kategorycznie zabrania się:
a) biegania;
b) skoków do wody;
c) spożywania napojów alkoholowych;
d) spożywania żywności;
e) wszczynania fałszywych alarmów,
f) palenia papierosów (w tym używania e-papierosów),
g) wprowadzania zwierząt.
15. Użytkowanie basenu przez nieletnich:
a) niemowlęta i małe dzieci mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pieluszkach,
b) dzieci do lat 7 nie powinny korzystać z sauny,
c) dzieci do lat 14 mogą przebywać na basenie tylko pod opieką osoby dorosłej.
16. Za skutki zachowań użytkowników basenu, z tytułu, których hotel jest narażony na straty materialne, odpowiedzialność
ponosi użytkownik. Hotel ma prawo obciążyć użytkownika dodatkowymi kosztami za szkody poczynione w trakcie
użytkowania basenu.
17. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun
grupy/organizator.
18. Personel hotelu może czasowo ograniczyć dostęp do basenu ze względu na ilość osób na nim przebywających.
19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu spowodowane korzystaniem
z basenu oraz saun w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
20. Wejście na basen jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

POOL REGULATIONS
IN GRAND HOTEL BOUTIQUE****

1. Before entering the pool area you must be acknowledged with the hereby stated regulations of the hotel pool.
2. Pool and sauna are available free of charge only for the guests of Grand Hotel Boutique and Bristol
Tradition&Luxury.
3. Guests using the pool have the possibility to buy pool accessories – information and the price list are available in
pool service or reception.
4. The pool is open daily: from 17.00 to 22.00
5. Before entering the pool users are obliged to use the changing rooms i.e. to change the shoes for a clean pair (pool
flip flops), leave the outer clothes and change into the swimming suit or trunks,
6. The changing rooms are located in the pool hall on -1 level.
7. In the changing rooms one should leave all equipment, which can be damaged i.e. cell phones, watches etc. and
elements with sharp surfaces, which can be dangerous (jewellery)
8. It is advisable to leave all valuable belongings in the hotel room safe. Hotel service is not liable for the lost or
stolen belongings.
9. Before using the pool and every single use of toilette one should use the shower.
10. Before using the sauna one should be acknowledged with the instruction of use.
11. Food, drinks and sharp dangerous elements, especially made from glass are forbidden to bring to the pool area.
12. It is forbidden to use the pool by the persons who:
a) are drunk or under the influence of drugs
b) are in visible bad health state, which can be dangerous to themselves and other persons;
c) have unhealed wounds or dermatological illnesses;
d) are allergic to disinfectants;
e) are suffering from disease and illnesses during which the use of pool is forbidden;
f) are suffering from infectious disease
13. Hotel personnel has the right to refuse the entrance to the pool to all persons whose state unanimously shows
that they are under the influence of alcohol or drugs
14. On the pool area it is strictly forbidden to:
a) run;
b) jump into the water;
c) drink alkohol beverages;
d) heating food;
e) starting false alarms,
f) smoking (also e-cigarettes),
g) bringing animals.
15. Using the pool by the underaged:
a) Toddlers and small children can use the pool only in special nappies,
b) Children up to 7 years should not use sauna,
c) Children up to 14 can stay by the pool only under the supervision of the adult person.
16. The user is liable for the action results of the pool users, due to which hotel is exposed to any material losses.
Hotel has the right to impose additional costs on the user for the damages done during the use of the pool.
17. In case of organized groups, the caretaker of the group is liable for all action results of the participants. .
18. Hotel personnel can temporarily limit the entrance to the pool due to the number of persons already staying in
its area.
19. Hotel is not liable for any health damages caused by the use of the pool and sauna which is contradictory to this
regulations.
20. Entering the pool is equal with the acceptance of this regulation.

