REGULAMIN BASENU
1. Basen jest integralną częścią Działu SPA & Wellness, w której obowiązują postanowienia regulaminu SPA
& Wellness oraz niniejszy regulamin.
2. Do obszaru basenu należy wanna jacuzzi, niecka duża i mała, szatnie, przebieralnie, natryski, teren
otaczający niecki (tzw. plaża) oraz ciągi komunikacyjne.
3. Z basenu nie mogą korzystać osoby ze zmianami skórnymi, stanami zapalnymi i reumatycznymi,
otwartymi ranami oraz chorobami zakaźnymi, ze schorzeniami układu krążeniowo-oddechowego oraz
moczowego, z chorobami laryngologicznymi oraz górnych dróg oddechowych (katar, kaszel), cierpiący
na zaburzenia równowagi, padaczkę, uczuleni na środki dezynfekujące, kobiety w trakcie menstruacji.
4. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia oraz nie umiejące pływać powinny zachować szczególną ostrożność,
gdyż Goście przebywający na basenie ponoszą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia,
deklarując zdolność fizyczną do korzystania z jego usług i atrakcji.
5. Dzieci oraz osoby wymagające pieluch obowiązują pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli. Zakupu
można dokonać w recepcji SPA.
6. Dzieci do 3 roku życia nie mogą korzystać z usług basenu.
7. Zabronione jest:
• bieganie i skakanie do wody oraz inne nagłe i niebezpieczne zachowania,
• zachowania uznane społecznie za nieprzyzwoite,
• korzystanie z atrakcji w innych okularach niż pływackie,
• wszczynanie fałszywych alarmów,
• wynoszenie sprzętu rekreacyjnego poza teren basenu.
8. Nie zaleca się korzystania z pustym żołądkiem lub bezpośredniego po posiłku. Należy odczekać 2 godz.
9. Każdą osobę obowiązuje skorzystanie z szatni tj., zmiany stroju oraz obuwia na kąpielowe, skorzystanie
z natrysku i dokładne umycie całego ciała mydłem, również każdorazowo po skorzystaniu z toalety.
10. Przy wyjściu z szatni na teren plaży znajduje się brodzik do dezynfekcji stóp, w którym należy je zmoczyć.
11. Rezerwacja krzesełek i leżaków wypoczynkowych jest niedozwolona.
12. Ze względów higienicznych korzystanie z krzesełek i leżaków jest możliwe jedynie na rozłożonym ręczniku
znajdującym się pod całym ciałem.
13. Należy wchodzić i wychodzić z wody wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach tj. po schodach.
14. Przebywanie w wodzie jest możliwe wyłącznie w obecności ratownika.
15. Ratownik to osoba wyróżniająca się czerwonym ubiorem, wyposażona w gwizdek.
16. Krótki sygnał dźwiękowy gwizdka oznacza zwrócenie uwagi, zaś jeden długi oznacza nakaz wyjścia z wody.
17. Każdą atrakcję wodną uruchamia się krótkim i zdecydowanym naciśnięciem najbliżej znajdującego się jej
przycisku. W przypadku rezygnacji z użytku atrakcji, należy w taki sam sposób wyłączyć jej działanie.
18. Do szatni należy udać się nie później niż o godz. zamknięcia basenu.
19. Za zgubienie opaski basenowej wraz z kluczykiem recepcja SPA pobiera opłatę w wysokości 100 zł.
20. W przypadku zanieczyszczenia wody niecek lub wanny, skutkującej jej wymianą z winy użytkownika, Gość
może zostać obciążony kosztami związanymi z przywróceniem jej do użytku.
21. Hotel zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia wstępu na basen ze względu na przekroczenie
maksymalnej ilości osób korzystających.
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