REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY BASENÓW I WELLNESS W HOTELU BONIFACIO SPA & SPORT RESORT
1. Przed wejściem na teren basenu i strefy Wellness oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych jego
urządzeń, należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcją użytkowania. Należy bezwzględnie przestrzegać
zasad regulaminu.
2. Korzystanie z basenów odbywa się wyłącznie w obecności ratowników, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo
wszystkich kąpiących się. Wszyscy korzystający z pływalni muszą podporządkować się poleceniom wydawanym
przez ratownika.
3. Strefa Wellness na piętrze jest Strefą tylko i wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia.
4. Liczba osób korzystających z pływalni jest limitowana ze względu na wymogi bezpieczeństwa związane z
Rozporządzeniami Epidemiologicznymi – maksymalna liczba osób korzystających z wewnętrznej Strefy Basenów
i Wellness w jednym czasie wynosi 35. Maksymalna liczba osób korzystających jednocześnie ze sportowego
basenu zewnętrznego wynosi 4 osoby na jeden tor.
5. Każdy Gość zobowiązany jest do:
• Zachowania niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w
otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika,
• Obowiązkowej dezynfekcji rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu,
• Przestrzegania zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego
ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej,
przejście do hali basenowej po wcześniejszym opłukaniu stóp,
• W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się
korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zameldowanych,
• Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie –
osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy
bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie
założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
• Ograniczenie działalności saun:
o Stosowanie się do ograniczeń liczby osób korzystających w jednym czasie z saun
o Zalecenie nie korzystania z saun, które nie zapewniają temperatury większej niż 60oC (np. łaźnia parowa)
o obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny
muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury),
o brak konieczności zakładania maseczki w saunie.
6. Zarówno Strefa Wellness jak i Strefa Basenów jest strefą mokrą. Zwracamy uwagę na konieczność zachowania
ostrożności podczas poruszania się po mokrych powierzchniach, szczególnie przy saunach, jacuzzi, dozownikach
do lodu, prysznicach i innych miejscach gdzie ze względu na ciągłe użytkowanie istnieje możliwość śliskich
nawierzchni. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy spowodowane poślizgiem.
7. Wstęp na teren obiektu mają prawo posiadacze ważnego karnetu okresowego oraz goście hotelowi.
8. Korzystanie z basenów i strefy wellness powinno odbywać się w godzinach pracy ratownika. Korzystanie z
obiektu pod jego nieobecność jest zabronione.
9. Zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem środków
psychoaktywnych.
10. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
11. Z basenu sportowego (pływalnia zewnętrzna) mogą korzystać tylko osoby potrafiące pływać.
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu bezpieczeństwa będą usuwane z terenu
pływalni.

13. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków
odurzających. Obowiązuje również zakaz spożywania i wnoszenia wszelkiego rodzaju posiłków i napoi na teren
basenu wewnętrznego i w obrębie basenu sportowego.
14. Zabrania się korzystania z basenów i jacuzzi osobom posiadającym objawy jakiejkolwiek ostrej infekcji, a w
szczególności dróg oddechowych, chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami
dermatologicznymi lub opatrunkami.
15. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni sygnalizowanym przez SYGNAŁ
ALARMOWY (długi ciągły gwizdek lub syrena) i komunikat ostrzegawczy, nakazuje się wszystkim gościom
natychmiastowe opuszczenie basenów oraz innych miejsc rekreacyjnych oznakowaną drogą ewakuacyjną.
16. Na terenie obiektu kategorycznie zabrania się :
• pozostawiania małych dzieci bez opieki (do lat 12),
• biegania po płycie basenu oraz skoków do wody ( z wyłączeniem treningu pływackiego),
• wnoszenia przedmiotów szklanych,
• pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych,
• posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii lub dewocjonaliów),
• utrudniania pływania innym korzystającym z pływalni,
• przyprowadzania zwierząt,
17. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach, w
szafkach i na terenie basenu zewnętrznego, wewnętrznego i wellness.
18. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.
19. Za wszystkie szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
20. W razie zanieczyszczenia brodzika lub basenów rzeczami przyniesionymi z poza basenu, wymiocinami lub
fekaliami, sprawca lub osoba za nią odpowiedzialna może zostać obciążona kosztami wymiany wody, filtra i
dezynsekcji w wysokości od 500 zł.
21. Zasady korzystania z wanny jacuzzi:
• Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą
wodą,
• Przed wejściem do wanny jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe,
• Z wanny jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią
przeciwwskazań do korzystania z zabiegów,
• Osoby z dysfunkcjami układu krążenia układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiet
w ciąży powinny korzystać z wanny jacuzzi ze szczególna ostrożnością i po konsultacji lekarskiej,
• Zabrania się korzystania z wanny jacuzzi osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi
schorzeniami dermatologicznymi lub opatrunkami,
• Dzieci do lat 12 mogą przebywać w wannie jacuzzi (tylko jacuzzi przy basenie wewnętrznym) wyłącznie pod
opieką osób dorosłych,
• Wejście do wanny może odbywać się wyłącznie od strony schodków,
• Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny,
• Podczas wychodzenia czy też wchodzenia do wanny jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność,
• Korzystanie z wanny jacuzzi dozwolone jest tylko przy załączonym masażu wodnym i powietrznym,
• W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób,
• Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 minut. Przebywanie powyżej tego czasu może spowodować
hipotermię czyli przegrzanie organizmu,
• Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej,
• Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi WOPR,

•

Osobom przebywającym w wannie jacuzzi zabrania się:
o powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób
korzystających z wanny jacuzzi lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
o wchodzenia i wychodzenia z wanny jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki,
o użytkowania wanny jacuzzi gdy wyłączona jest instalacja napowietrzająca bądź dostęp do wanny
jest zakazany,
o skakania lub wpychania osób do wanny jacuzzi
o wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych,
np. szamponów, olejków, soli kąpielowych itp.,
o przebywania w wannie jacuzzi w pozycji stojącej,
o zanurzania głowy i twarzy,
o manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,
o wylewania wody z wanny jacuzzi.

