
 

 

 

REGULAMIN KOMPLEKSU BASENOWEGO ŁEBA HOTEL & SPA*** 
 

1. Basen jest czynny dla gości hotelowych oraz gości indywidualnych przez cały tydzień w określonych godzinach. 

2. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych. 

3. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem basenu. 

4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych. 

5. Przed wejściem do szatni należy bezwzględnie zmienić obuwie na klapki basenowe. 

6. Wchodzący na basen należy skorzystać z szatni głównej i pozostawić tam okrycia. 

7. Przed wejściem do basenu należy skorzystać z prysznica. 

8. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej. 

9. Na terenie całego kompleksu basenowego obowiązuje zakaz: 

• spożywania napojów alkoholowych, 

• palenia tytoniu, 

• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów uznanych przez ratownika 
za niebezpieczne, 

• hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu, 

• wprowadzania i przebywania zwierząt, 

• wstępu osobom których stan wskazuje na duże spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

• wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie 
pozostałych osób korzystających z basenu, 

• skakania do wody, 

• spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody, 

• konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie basenu, 

• zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody, 

• używania mydła i innych środków chemicznych, 

10. Przebywanie osób pływających odbywa się na pełną odpowiedzialność kąpiących się. 

11. Odpłatność za basen pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem w Recepcji hotelowej. 

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu basenu będą usuwane z obiektu bez zwrotu 
poniesionych kosztów wstępu. 

13. Łeba Hotel & Spa*** nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia niniejszego 
Regulaminu. 

14. Łeba Hotel & Spa*** nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, które nie zostały 
wcześniej oddane do depozytu. 

15. Skargi i wnioski dotyczące korzystania z basenu należy zgłaszać w Recepcji hotelowej. 

16. W przypadku nieobecności ratownika, prosimy o nie korzystanie z basenu i skontaktowanie się z Recepcją 
hotelową. 

17. Korzystanie z basenu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu. 
 

Prosimy o zapoznanie się z w/w zasadami. 
Dyrekcja Łeba Hotel & Spa*** 


