REGULAMIN Strefy basenowej
§1. Postanowienia ogólne
1.1 Strefa basenowa jest udostępniona bezpłatnie, wyłącznie gościom OW Na Klifie w godzinach
od 10-14 oraz 16-20.

1.2 Osoby pełnoletnie korzystają z basenu na własną odpowiedzialność a za bezpieczeństwo dzieci
przebywających na basenie i brodziku odpowiedzialni są rodzice. Obowiązuje stały kontakt z
dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki.
1.3 OW Na Klifie nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu
przedmioty oraz pieniądze.
1.4 Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń
ratowników i obsługi mogą zostać wyproszone z terenu strefy basenowej.
1.5 Na terenie strefy basenowej obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla
mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.
1.6 Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać
zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia
elementów wyposażenia basenów.
1.7 Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała
pod prysznicem.
1.8 Dzieciom do lat trzech niezbędne jest stosowanie w celach ochronnych specjalnych pielucho-majtek
do pływania.
1.9 Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po
skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób OW
Na Klifie nie ponosi odpowiedzialności.
1.10 Niekorzystne warunki atmosferyczne (np. niska temperatura) lub inne czynniki (np. skażenia
biologiczne spowodowane przez dostawców wody lub osoby trzecie itp.) nie wynikające z działania
OW Na Klifie , mogą powodować przerwy w funkcjonowaniu infrastruktury basenowej.

§2. W strefie basenowej zabrania się:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybice,
brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak
higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia
równowagi,
agresywne zachowania, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
palenia papierosów,
wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
biegania i wtrącania do wody innych użytkowników,
konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie strefy basenowej,
wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nie przeznaczonych
pływania na materacach oraz innych dmuchanych przedmiotach
niszczenia wyposażenia,
zanieczyszczania wody basenowej gdyż stosowane będą kary pieniężne.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie
przestrzeganiem powyższego regulaminu.
DZIECI DO LAT 3, OBOWIĄZUJE NOSZENIE PIELUCHO -MAJTEK NA TERENIE STREFY
BASENOWEJ!

