
 
 

Regulamin korzystania z basenu 

 
 

1. Basen jest czynny codziennie  od godz. 8:00 - 22:00 dla Gości hotelowych oraz Gości z zewnątrz 

2. Wymiary basenu: 13x5x1,40 

3. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z jego regulaminem 

4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do 

poleceń osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie basenu, mogą być wyproszone        

z obiektu. 

5. Na basenie obowiązuje zakaz palenia papierów, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i  

innych produktów żywnościowych oraz używania mydła i wszelkich środków kosmetycznych oraz 

odurzających. Zabroniony jest także wstęp osobom, których stan wskazuje na spożyci alkoholu lub 

innych środków odurzających. 

6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na basenie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

7. Jednocześnie z basenu może korzystać do 20 osób 

8. Na terenie należy zachować ciszę, w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wezwać pomoc. 

9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu muszą podporządkowywać się osobom 

odpowiedzialnym za funkcjonowanie basenu 

10. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój basenowy. 

11. Zabrania się wchodzenia w obuwiu i okryciu wierzchnim  do hali basenu. Okrycie należ pozostawić  

w recepcji. 

12. W hali basenowej zabrania się: biegania,  wpychania do wody, skoków do wody, wchodzenia na 

balustrady, i inne elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów, 

a także wrzucania do wody wszelkich przedmiotów. 

13. Osoby korzystające z basenu uprawnione zobowiązane są do skorzystania  szatni i natrysków przed i 

po zakończeniu kąpieli. 

14. Warunki korzystania z basenu dla grup zorganizowanych/grup szkoleniowych określone są w 

odrębnej umowie dla każdej grupy 

15. Ratownik będący na zmianie sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na basenie zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania 

sie nakazom ratownika oraz natychmiastowego reagowania na sygnały ostrzegawcze ratownika 

(gwizdek). 

16. Kategorycznie zabrania się podczas przebywania w basenie wychodzenia na zewnątrz budynku i 

ponownego wchodzenia do basenu ze względów bezpieczeństwa i higieny. 

17. Osoby naruszające porządek na terenie basenu, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń 

ratowników mogą być usuwane z terenu obiektu bez prawa do zwrotu kosztów biletu wstępu.  


