
Regulamin dla osób korzystających z basenu BACÓWKA RADAWA SPA 

 

1. Basen jest dostępny dla gości zameldowanych w hotelu. 
2. Przed wejściem na teren hali basenowej  należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz 
instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na 
terenie hali basenowej. 
3. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami, dotyczącymi funkcjonowania hoteli i 
basenów hotelowych w okresie COVID, z basenu w Hotelu Bacówka Radawa & SPA mogą 
korzystać sportowcy oraz osoby przygotowujące się do współzawodnictwa sportowego oraz 
zawodów organizowanych w Bacówka Radawa & SPA****. 
4. Osoby chętne do skorzystania z basenu i spełniające warunki, zobowiązane są zapisać się w 
recepcji hotelu w tabeli zgłoszeniowej. 
5. Woda basenowa w obiekcie Bacówka Radawa & SPA jest poddawana regularnej kontroli stacji 
badawczej a jej wyniki są przesyłane do PPSSE w Jarosławiu zgodnie z harmonogramem. 
6. Każda osoba korzystająca z basenu,  zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przed wejściem 
oraz po wyjściu ze strefy. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w recepcji Strefy Relaksu oraz 
w wyznaczonych miejscach. 
7. Osoby korzystające z basenu, zobowiązane są na terenie Strefy Relaksu do zachowania 
dystansu min 15,-2 m 
8. Ściśle przestrzegaj „ strefy bosej stopy”- nie chodź po terenie basenu w obuwiu zewnętrznym , 
korzystaj z klapek ochronnych. 
9. Przed wejściem na halę basenu użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z przebieralni, tj. 
do zamiany obuwia na czyste obuwie plażowe, pozostawienia okryć wierzchnich, przebrania się 
w strój kąpielowy/kąpielówki. 
10. W pokojach należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony, zegarki itp.) 
oraz elementy o strych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się 
pozostawianie cennych przedmiotów w domu lub w pokoju hotelowym celem zmniejszenia 
ryzyka kradzieży. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa  Bacówka SPA Radawa  nie ponosi 
odpowiedzialności. 
11. Strój kąpielowy dla kobiet może być jedno lub dwuczęściowy. Kąpielówki męskie powinny być 
przylegające do ciała, bez kieszeni. Osobom korzystającym z basenu i/lub jacuzzi zaleca się 
noszenie czepka kąpielowego zakrywającego całkowicie włosy. 
12. Utrzymuj kostium kąpielowy w należytej czystości. 
13. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy myć się mydłem pod prysznicem przed 
oraz po kąpieli  w basenie. 
14. Myj się w przypadku korzystania z toalety w czasie pobytu na basenie. 
15. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz 
elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym 
kosmetyków  w szklanych opakowaniach). 
16. zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych na teren basenu. 
17. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 12 bez opieki osoby 
dorosłej. 
18. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach. 
19. Z basenu nie wolno korzystać osobom które: 
- są nietrzeźwe lub są pod wpływem środków odurzających, 
- są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych, 
- chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudności w oddychaniu, 
- posiadają nie zagojone rany lub choroby skóry np. grzybica, liszaje, 
- są uczulone na środki dezynfekujące, 
- posiadają choroby układu wydalania, 
- cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia, 
- cierpią na padaczkę, 
- chorują na choroby zakaźne. 



20. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety                       
w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich 
stanu zdrowia. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane 
korzystaniem z basenu przez te osoby. 
21. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się: 
- biegania, 
- skoków do wody, 
- spożywania żywności oraz żucia gumy, 
- wszczynania fałszywych alarmów, 
- pozostawiania małych dzieci bez opieki. 
22.W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność 
ponosi opiekun grupy. 
23. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany 
wody w basenie.  
W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun dziecka. 
 
 

NALEŻY PAMIĘTAĆ , ŻE BEZPIECZEŃSTWO HIGIENICZNO – ZDROWOTNE 
KORZYSTANIA Z BASENU ZALEŻY OD NAS SAMYCH. Swoim świadomym 
zachowaniem uchronisz siebie i innych przed przykrymi następstwami 
wynikającymi z zaniedbania  podstawowych zasad higieny! 


