
S Z K L A R S K A  P O R E B A

Podmiotem gospodarczym uprawnionym do zarzadzania strefą saun i basenów zwaną dalej kompleksem jest: Orkan Real Estate Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, 00-803 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000737396, REGON 380574867, NIP 1132977442. / The business entity authorised to manage the swimming pool and sauna area hereinafter referred to as the Complex is: Orkan Real Estate Spółka Z Ograniczoną 
 Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Limited Liability Company, Limited Partnership) with its registered seat in Warsaw, at ul. Mińska 25, 00-803 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept  
by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS No.: 0000737396, REGON: 380574867, NIP: 1132977442.
1. W skład kompleksu wchodzi:

•  Strefa basenowa zlokalizowana na poziomie 0 i na zewnątrz / The complex consists of:
•  basen wewnętrzny / indoor swimming pool 
•  basen zewnętrzny / outdoor swimming pool
•  brodzik dla dzieci / paddling pool for children
•  strefa wypoczynku. / relaxation area.

•  Strefa saun i łaźni zlokalizowana na poziomie 0 / Sauna and bath area located on level 0:
•  sauna fińska  / Finnish sauna
•  sauna IR / IR sauna
•  łaźnia parowa / Steam bath
•  strefa wypoczynku. / Relaxation area.

2. Przyjmuje się̨, że każda osoba przebywająca na terenie kompleksu basenowego i saunowego zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.  
/ It is assumed that every person staying in the swimming pool and sauna complex has read these Regulations and undertakes to observe them unconditionally.
3. Strefa saun i basenów dostępna jest bezpłatnie dla Gości Mercure Hotel Szklarska Poręba w godzinach 9:00-23:00, w godzinach: 21:00 – 23:00 strefa saun i basenów dostępna jest tylko dla dorosłych. / The sauna and 
pool area is available to Mercure Hotel Szklarska Poręba Guests free of charge during the hours 9:00-23:00; from 21:00 to 23:00 for adults only.
4. Goście spoza Hotelu mogą skorzystać z kompleksu na podstawie zakupionego biletu wstępu w Recepcji Berg Spa & Wellness./ Non-Hotel Guests may use the complex on the basis of a purchased entry ticket at  
the Berg Spa & Wellness Reception. 
5. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają ̨ z kompleksu ze szczególną ̨ ostrożnością ̨ – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną 
odpowiedzialność. / Persons with unstable health conditions (heart conditions, circulatory disorders, balance disorders or the like) shall use the complex with special caution - after  a prior consultation with a doctor 
or at their own risk.
6. Na terenie całego kompleksu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania wasnych napojów oraz alkoholu, środków odurzających i innych substancji psychotropowych. / It is strictly prohibited to carry  
or consume own alcoholic beverages, narcotic drugs or other psychotropic substances on the entire complex.
7. Korzystającym z kompleksu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób tam przebywających, a w szczególności zabrania się: / Users of the complex must not cause  
situations hazardous to their own safety and the safety of others, in particular it is forbidden to:

•  skakania do niecki basenowej / jump into the swimming pool
•  wrzucania lub spychania innych osób do wody / throw or push others into the water
•  biegania, w tym na terenie szatni / run, including in the changing room area
•  hałasowania / make noise
•  wprowadzania psów i innych zwierząt do strefy / bring dogs and other animals into the area
•  żucia gumy / chew gum
•  wnoszenie szklanych naczyń i opakowań / bring in glass vessels and containers
•  palenia papierosów w tym papierosów elektronicznych / smoke, including electronic cigarettes
•  niszczenia urządzeń, sprzętu oraz zaśmiecania terenu / damage facilities, equipment and litter the area
•  chodzenia po terenie kompleksu w obuwiu, z wyłączeniem klapek basenowych / walk on the premises of the complex in  shoes, excluding swimming pool slippers
•  wszczynania fałszywych alarmów / raise false alarms
•  wprowadzania wózków dziecięcych. / bring in baby carriages.

8. Dzieci do lat 14 mogą ̨ przebywać na terenie basenu oraz kapać się̨ wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. / Children under 14 years of age may ̨ stay in the pool area and bathe ̨ only when accompanied by adults. 
9. W całym kompleksie obowiązuje strój kąpielowy.  / Swimming attire is compulsory throughout the complex.
10. Dzieci do lat 4 mogą ̨ kapać się̨ wyłącznie w pieluchach wodoodpornych. Pieluchy dostępne są odpłatnie w Recepcji Berg Spa & Wellness.  / Children under the age of 4 may bathe only in waterproof nappies. Nappies 
are available for a fee at the Berg Spa & Wellness Reception.
11. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z kompleksu odpowiadają ̨ ich rodzice (prawni opiekunowie). / The behaviour and safety of children using the facility is the responsibility of their parents  
(legal guardians).
12. Przed wejściem do basenu każdy zobowiązany jest do skorzystania z prysznica i dokładnego umycia ciała oraz dezynfekcji stóp. / Before entering the swimming pool, everyone is obliged to take a shower, wash 
their body thoroughly and disinfect their feet.
13. Do basenu należy wchodzić oraz wychodzić po schodach. / One must enter and leave the pool using the stairs.
14. Za zanieczyszczenie wody w basenach osoba, która spowodowała zanieczyszczenie zobowiązana jest do dokonania opłaty w wysokości 4000 PLN (albo 1000 EUR) za każdy dzień przestoju pracy niecki.  
/ For contamination of the water in the pools, the person who caused the pollution is obliged to pay a fee of PLN 4 000 or EUR 1 000  for each day when the pool etc. is not in operation.
15. Zajęcia na basenie mogą ̨ odbywać ́się̨ tylko w obecności instruktorów pływania. / Swimming pool activities may ̨take place  only in the presence of swimming instructors.
16. Zajęcia grupowe na basenie odbywają ̨ się̨ według ustalonego rozkładu zajęć. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 10 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. / Group swimming classes in  
the swimming pool take place according to a fixed timetable. A swimming group may not consist of more than 10 participants per instructor.
STREFA SAUN / SAUNA AREA
17. Strefa saun i łaźni w kompleksie przeznaczona jest dla osób powyżej 14 roku życia. / The sauna and bath area in the complex is intended for persons over 14 years of age.
18. Do zmiany ustawień parametrów sauny i łaźni uprawniony jest jedynie pracownik techniczny. / Only a technical staff member is authorised to change the settings of the sauna and bath area.
19. W strefie saun i łaźni należy stosować się̨ do widniejącego oznakowania i wskazań personelu. / In the sauna and bath area one must follow the signposting and directions of the staff.
20. Zabrania się̨ przebywania nago w ciągach komunikacyjnych i strefie wypoczynku. Dopuszcza się przebywanie w kabinach saunowych i łaźni bez stroju kąpielowego pod warunkiem okrycia miejsc intymnych.  
/ Naked persons are not permitted in the passageways and the relaxation area. It is permitted to stay in the sauna and bath rooms without a swimsuit on condition that the intimate parts are covered.
21. Zabrania się używania własnych olejków zapachowych w saunach. / The use of personal fragrant oils is not permitted in the sauna zone.
22. Każdy wypadek na terenie kompleksu bądź uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie zgłosić do Recepcji Berg Spa & Wellness. / Any accident in the premises of the facility or damage to your health must be reported 
immediately to the Berg Spa & Wellness Reception.
23. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia na terenie kompleksu ponoszą ̨ odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za trwałe zniszczenie ręcznika obowiązuje kara w wysokości 100 PLN. / Persons damaging 
equipment and facilities in the complex will be held financially responsible for the damage caused. A fine of PLN 100 will be charged for permanent damage to a towel.
24. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia, w stroju 
nieodpowiednim lub pozostające w negliżu, nie będą ̨ wpuszczone na teren kompleksu.  / Persons whose condition indicates consumption of alcohol, intoxicants, persons with outward signs of diseases that may pose 
a danger of drowning or are a danger to the surroundings, persons inappropriately dressed or not dressed will not be admitted to the premises of the complex.
25. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu, porządek publiczny lub niestosujące się do zaleceń osoby prowadzącej zajęcia lub innej osoby uprawionej będą ̨ usuwane z terenu kompleksu. / Persons violating 
the provisions of these Regulations, public order or those who fail to comply with the instructions of the person in charge of the activity or other authorised person will be removed from the premises of the facility.
26. Wszystkie osoby znajdujące się̨ na terenie kompleksu są zobowiązane do zachowania porządku, czystości, ciszy i bezwzględnego podporządkowania niniejszego Regulaminu, prowadzącego zajęcia lub innej 
uprawionej osoby z ramienia zarządcy. / All persons present on the premises of the facility are required to maintain order, cleanliness, silence and strict compliance with these Rules, the person in charge or another 
authorised person.
27. Z saun nie mogą ̨ korzystać osoby, których oznaki zewnętrzne wskazują ̨ na zakaźne choroby skóry tj. grzybica, rumień itp., osoby, które cierpią ̨ na choroby układu krążenia lub oddechowego (żylaki, niedokrwienie 
serca, astma itp.) oraz osoby posiadające otwarte rany na ciele. / The use of the saunas is not permitted to persons whose outward signs indicate infectious skin diseases such as fungal infections, erythema, etc., persons 
suffering from cardiovascular or respiratory diseases (varicose veins, ischaemic heart disease, asthma, etc.) and persons with open wounds on the body.
28. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi lub skorzystać z czerwonego przycisku sygnalizacyjnego (ALARM), 
który znajduje się w każdym pomieszczeniu saunowym. / Any cuts, health problems or deterioration in well-being must be reported immediately to the closest member of staff or the red ́signal button (ALARM) must 
be used, which is located̨ in each sauna room.
29. Podmiot zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunach, osób niezgłaszających przeciwwskazań z ich korzystania oraz za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie  
całego kompleksu. / The operator shall not be liable for the health consequences of the use of the saunas of persons not declaring contraindications to their use and for items left or lost in the entire facility.
30. Podmiot zarządzający nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.  / The operator shall not be liable for damages caused by failure to observe these Regulations.
31. Kompleks objęty jest monitoringiem wizualnym. / The complex is visually monitored.
32. Osoby przebywające na terenie kompleksu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie kompleksu jest: Orkan Real Estate Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, 00-803 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737396, REGON: 380574867, NIP: 1132977442. / Persons staying on the premises of the complex agree to have theirpersonal data 
processed. The administrator of personal data of persons staying on the premises of the complex is: Orkan Real Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Limited Liability Company, 
Limited Partnership) with its registered seat in Warsaw, at ul. Mińska 25, 00-803 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division  
of the National Court Register, under KRS No.: 0000737396, REGON: 380574867, NIP: 1132977442.

Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2022 r. / The Regulations are effective from 13.06.2022

Dyrekcja / Management
MERCURE HOTEL SZKLARSKA PORĘBA

Regulamin strefy basenów i saun / Swimming pool and sauna area regulations 
MERCURE HOTEL SZKLARSKA PORĘBA


