
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU 

HOTELU ROYAL BOTANIC 

 

1. Obiekt jest otwarty w godzinach 7-21

2. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrania

kamer

3. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania

jego pamięci przy uiszczaniu opłaty

4. Kierownik obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na

przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z obiektu

5. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe

(własność hotelu), dopuszcza się chodzenie boso

6. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni

7. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem bez stroju

kąpielowego (także po skorzystaniu z wc)

8. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój spełniający wymogi

higieniczne oraz estetyczne

9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich

10. Zabrania się pozostawienia na hali basenowej dzieci bez nadzoru nie umiejących pływać

11. Dzieci do lat 4 korzystających z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe

pieluchomajtki do kąpieli

12. Na terenie basenu zakazany jest wstęp dla osób z przeciwwskazaniami lekarskimi chorymi

na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych osób, chorych z upławami, otwartymi ranami,

chorobami skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom, których stan higieny odbiega od

ogólnie przyjętych norm

13. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do podporządkowania się

ratownikowi oraz personelowi

14. O wszystkich sytuacjach wypadkowych zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz

nieprawidłowej pracy urządzeń należy powiadomić ratownika lub personel obiektu

15. Do natychmiastowego wyjścia z wody jest ciągły gwizdek i komunikat słowny ratownika

16. Każda osoba po wyjściu z basenu zobowiązana jest do dezynfekcji stóp „spryskiwaczem do

stóp”

17. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem „RATOWNIK”

18. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody

19. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie

przestrzegania niniejszego regulaminu

 

 


