
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Obiekt prowadzony jest przez Uzdrowisko Ustka sp. z  o.o. z  siedzibą  

w Ustce przy ul. Wczasowej 4, 76-270 Ustka, wpisaną do rejestru przedsię-
biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000064190, NIP 8390206385, REGON 770983331.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników Obiektu oraz osób 
przebywających na terenie Obiektu i określa zasady korzystania z Obiektu.

§ 2 Definicje
1. Obiekt - kompleks akwenów (basenów) wewnętrznych i  zewnętrznych 

wraz z urządzeniami i atrakcjami wodnymi, a także zespół saun, znajdujący 
się w Hotelu, składający się ze: Strefy rekreacyjnej z atrakcjami wodnymi 
i wannami jacuzzi; Strefy dla umiejących pływać; Strefy saun i łaźni paro-
wej, umiejscowionych na parterze w budynku Hotelu oraz z Strefy basenu 
solankowego VIP z częścią zewnętrzną, umiejscowionego na drugim pię-
trze w budynku Hotelu.

2. Spółka - Uzdrowisko Ustka sp. z o.o. z siedzibą w Ustce przy ul. Wczaso-
wej 4, 76-270 Ustka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064190, 
NIP 8390206385, REGON 770983331, będąca podmiotem zarządzającym 
Obiektem.

3. Hotel - Hotel Grand Lubicz, prowadzony przez Spółkę, położony w Ustce, 
przy ul. Wczasowej 4.

4. Użytkownik – osoba indywidualna, której prawo do korzystania z Obiektu 
lub jego części wynika z faktu zakupu biletu/karnetu lub w przypadku go-
ści Hotelu z faktu zakupu usługi hotelowej.

5. Grupa – zorganizowana grupa uczestników zajęć wraz z instruktorem i/lub 
opiekunem.

6. Cennik – ceny pojedynczych wejść oraz karnetów za korzystanie z Obiek-
tu lub jego Stref, które obowiązują Użytkowników, ustalone przez Spółkę. 
Obowiązujący Cennik wejść i karnetów jest dostępny na stronie interne-
towej Hotelu www.grandlubicz.pl/grand-lubicz/aquapark oraz w recepcji 
Obiektu.

7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Obiektu.

8. Strefa – należy przez to rozumieć następujące części Obiektu:

a) strefę rekreacyjną z atrakcjami wodnymi i wannami jacuzzi;

b) strefę dla umiejących pływać;

c) strefę saun i łaźni parowej;

d) strefę basenu solankowego VIP wraz z basenem zewnętrznym.

§ 3 Zasady wejścia na teren Obiektu
1. Każdy Użytkownik oraz inna osoba przebywająca na terenie Obiektu jest 

obowiązana do zapoznania się z przepisami Regulaminu obowiązującego 
na terenie Obiektu i podporządkowania się jego zapisom. Wejście na teren 
Obiektu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiąza-
niem do jego przestrzegania.

2. Obiekt jest otwarty codzienne w godzinach: 8.00-22.00 z wyjątkiem dni, 
w których organizowana jest impreza zamknięta lub w których przeprowa-
dzane są prace w Obiekcie.  O dniach zamknięcia Obiektu lub poszczegól-
nych Stref, Spółka informuje w recepcji Obiektu oraz na stronie interneto-
wej www.grandlubicz.pl/grand-lubicz/aquapark

3. Za korzystanie z poszczególnych części Obiektu pobiera się opłaty zgod-
nie z Cennikiem, przy czym dla gości Hotelu wstęp do Obiektu i korzysta-
nie jest wliczone w cenę usługi hotelowej.

4. Wstęp do Obiektu odbywa się na podstawie transpondera, który uzyskuje 
się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem lub w przy-
padku gości Hotelu po wykupieniu usługi hotelowej.

5. Transponder należy zapiąć na nadgarstku w sposób zapobiegający jego 
utracie oraz okazywać na żądanie obsługi (pracowników) Obiektu. Każdy 
przypadek zgubienia transpondera należy natychmiast zgłosić obsłudze 
Obiektu.

6. Czas pobytu w Obiekcie liczy się od momentu wydania transpondera do 
czasu jego zwrotu w recepcji Obiektu. Za niewykorzystany czas korzysta-
nia z Obiektu nie przysługuje zwrot należności. Dotyczy to także osób usu-
niętych z Obiektu.

7. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w recepcji Obiektu.

8. Czas pobytu w Obiekcie liczony jest od momentu aktywacji transpondera 
przy wejściu przez bramkę przy recepcji Obiektu, do momentu odczytania 
pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy recepcji. Do czasu 
pobytu w Obiekcie zalicza się czas korzystania z szatni i zaplecza sanitar-
nego.

9. Liczba Użytkowników jednorazowo korzystających z poszczególnych Stref 
jest ograniczona. W przypadku przekroczenia liczby Użytkowników danej 
Strefy, Spółka może czasowo ograniczyć wstęp do takiej Strefy.

10. Wstęp na teren Obiektu w  przypadku osób niemających zdolności do 
czynności prawnych (osoby, które nie ukończyły 16 roku życia oraz osoby 
ubezwłasnowolnione całkowicie) może nastąpić tylko w obecności osoby 
pełnoletniej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

11. Na teren Obiektu zakazany jest wstęp osobom:

a) z przeciwwskazaniami lekarskimi; chorym na choroby, które mogą być 
niebezpieczne dla innych Użytkowników oraz z plastrami i bandażami;

b) co do których jest podejrzenie lub ich stan wskazuje na spożycie alkoho-
lu lub środków odurzających;

c) stwarzających swoim zachowaniem zagrożenie porządku i bezpieczeń-
stwa pozostałych osób przebywających w Obiekcie lub których wygląd, 
stan higieny, uszkodzenie ciała odbiega od ogólnie przyjętych norm lub 
zagraża zdrowiu, porządkowi i bezpieczeństwu Użytkowników Obiektu.

12. Obsługa Obiektu jest uprawniona do kontrolowania osób celem stwier-
dzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności 
z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni 
lub przedmiotów niebezpiecznych.

13. Zabrania się pozostawiania w Obiekcie dzieci bez nadzoru, w szczegól-
ności zwraca się uwagę na dzieci do lat 7, które powinny znajdować się 
pod szczególnym, stałym nadzorem opiekunów.

14. Osobom, których stan zdrowia jest słaby, zaleca się przed skorzystaniem 
z Obiektu konsultację lekarską. Osoby te korzystają z Obiektu wyłącznie na 
własną odpowiedzialność.

§ 4 Ogólne informacje i zasady korzystania z Obiektu 
(prawa i obowiązki Użytkowników Obiektu)

1. W Obiekcie wyznaczone są Strefy, do których, po uwzględnieniu swoich 
umiejętności Użytkownicy obowiązani są dostosować własne plany aktyw-
ności.

2. Każda z poszczególnych Stref oraz wybrane atrakcje i urządzenia wod-
ne posiadają swoją instrukcję i zasady korzystania udostępnione wewnątrz 
Strefy lub w widocznym miejscu przy atrakcji lub urządzeniu. Wszystkie 
instrukcje i zasady korzystania są także dostępne w recepcji Obiektu.

3. Użytkownicy przebywający w Obiekcie obowiązani są do:

a) stosowania się do znaków informacyjnych, nakazów i zakazów umiesz-
czonych na terenie Obiektu;

b) stosowania się do poleceń ratowników i pracowników Obiektu oraz do 
sygnałów dźwiękowych, a także komunikatów nadawanych przez gło-
śniki. Ratownicy ubrani są w strój tj. czerwone spodenki i żółtą koszulkę 
z napisem „Ratownik”. Na sygnał ratownika wszyscy Użytkownicy obo-
wiązani są sprawnie i bezpiecznie opuścić teren Obiektu;

c) dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności 
i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia;

d) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktyw-
ności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasa-
dami użycia;

e) bezzwłocznego informowania służb ratowniczych i obsługi Obiektu o za-
istniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób;

f) noszenia specjalnego antypoślizgowego obuwia basenowego i stroju ką-
pielowego. Obowiązek noszenia obuwia antypoślizgowego basenowe-
go dotyczy bezwzględnie wszystkich na terenie Obiektu, również osób, 
które nie wchodzą do wody, przy czym:

   - zmiana obuwia następuje w szatni.

  - strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz nie może 
posiadać elementów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa Użytkowników, jak również być przyczyną uszkodzeń 
elementów Obiektu;

g) Użytkownicy korzystający z hali basenowej Obiektu obowiązani są każ-
dorazowo przed wejściem na halę basenową Obiektu, w  tym po sko-
rzystaniu z toalety w trakcie przebywania w Obiekcie, do dokładnego 
umycia ciała pod natryskiem przy użyciu odpowiednich kosmetyków 
lub środków myjących oraz dezynfekcji stóp - przejścia przez brodzik 
do dezynfekcji stóp;

h) zachowania ciszy i spokoju na terenie Obiektu.

4. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w szatni, która znajduje się 
na terenie Obiektu.

5. Osoby korzystające z Obiektu są zobowiązane do umieszczania i przecho-
wywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren Obiek-
tu w szatni, w wyznaczonych szafkach. Użytkownicy obowiązani są do od-
dawania rzeczy wartościowych do szafek depozytowych znajdujących się 
w recepcji głównej Hotelu. Za rzeczy wartościowe nieprzekazane do szafki 
depozytowej Spółka nie odpowiada.

6. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Obiektu, Spółka nie odpo-
wiada.

7. Przed wyjściem z szatni na teren Obiektu należy sprawdzić, czy szafka zo-
stała zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub niepra-
widłowo zamkniętych odpowiedzialność ponoszą osoby, którym prawa do 
tych rzeczy przysługują.

8. Osoby korzystające z Obiektu obowiązane są do zachowania należytej sta-
ranności w pilnowaniu transpondera będącego jednocześnie kluczem do 
szafki oraz nie powierzania transpondera osobom trzecim. Zgubienie lub 
zniszczenie transpondera skutkuje nałożeniem kary  wysokości 50,00 PLN.

9. Zaleca się noszenie czepków kąpielowych na hali basenowej.

10. Osoby nie umiejące korzystać z WC obowiązane są nosić jednorazowe 
pieluchomajtki przeznaczone do kąpieli.

11. Osoby korzystające z okularów korekcyjnych noszą je na własną odpowie-
dzialność. W przypadku stłuczenia lub pęknięcia okularów osoba z nich 
korzystająca jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym 
zdarzeniu ratownika.

12. Czasowo wyłączone z eksploatacji strefy Obiektu są oznakowane. Nie wol-
no korzystać ze stref czasowo wyłączonych z eksploatacji.

13. Korzystanie ze Strefy rekreacyjnej z atrakcjami wodnymi; Strefy dla umieją-
cych pływać oraz Strefy basenu solankowego VIP może odbywać się tylko 
i wyłącznie w obecności ratowników lub w przypadku zajęć zorganizowa-
nych - instruktorów.

14. Użytkownikom Obiektu nie wolno powodować sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

a) skakać do wody oraz biegać po hali basenowej;

b) wpychać lub wrzucać innych osób do wody;

c) wchodzić i  wychodzić z  niecek basenowych poza miejscami do tego 
przeznaczonymi;

d) nurkować bez uprzedniej zgody ratownika lub instruktora;

e) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służ-
by ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;

f) przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego;

g) wnosić i spożywać jedzenia, napojów alkoholowych oraz środków odu-
rzających, palić papierosów;

h) żuć gumy;

i) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego 
poza sytuacjami wypadkowymi;

j) wnosić na teren Obiektu sprzętu elektronicznego, w tym zwłaszcza tele-
fonów komórkowych, smartfonów, kamer, sprzętu grającego, słuchawek;

k) wnosić na teren Obiektu opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, 
broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;

l) wnosić na teren Obiektu bez uprzedniej zgody ratownika sprzętu i akce-
soriów pływackich, treningowych lub instruktorskich;

m) używać własnych suszarek w strefach mokrych Obiektu;

n) wszczynać fałszywych alarmów;

o) zanieczyszczać wodę w jakikolwiek sposób;

p) załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC;

q) niszczyć urządzeń i wyposażenia Obiektu;

r) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub ob-
sługi Obiektu;

s) pozostawiać obuwia basenowego w strefach komunikacji i przelewów 
basenowych;

t) wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz 
przedmiotów utrudniających komunikację na terenie Obiektu;

u) łamać instrukcji korzystania z atrakcji wodnych, urządzeń wodnych oraz 
regulaminów.

15. Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, 
dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie 
dla innych osób przebywających na terenie Obiektu, a  także osoby nie-
stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń obsługi 
Obiektu, mogą zostać usunięte z terenu Obiektu, niezależnie od podjęcia 
innych środków dopuszczalnych przez przepisy prawa.

16. Wszelkie wypadki, nieszczęśliwe zdarzenia oraz nieprawidłowości należy 
zgłaszać niezwłocznie ratownikowi lub w  przypadku przebywania poza 
halą basenową, obsłudze Obiektu.

17. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Obiektu 
ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za 
osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni 
opiekunowie.

18. W czasie zajęć zorganizowanych, zawodów lub imprez, za bezpieczeń-
stwo osób przebywających na terenie Obiektu odpowiada organizator.

19. Rzeczy znalezione na terenie Obiektu należy przekazać obsłudze Obiektu. 
Obsługa Obiektu wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez wła-
ściciela w okresie do dwóch tygodni od daty pozostawienia. Po upływie 
dwóch tygodni od daty pozostawienia Spółka ma prawo do utylizacji rze-
czy znalezionych, których nikt nie odebrał.

20. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz prowadzenia bez uprzedniej zgody 
Spółki jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalno-
ści handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, 
sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnej na-
uki pływania.

§ 5 Szczegółowe informacje i zasady korzystania  
z Obiektu przez Grupy

1. Grupy korzystają z Obiektu na następujących zasadach:

a) zajęcia nauki pływania może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca 
stosowne uprawnienia zgodnie z przepisami prawa (instruktor);

b) grupy pozostają pod nadzorem opiekuna na terenie całego Obiektu;

c) za bezpieczeństwo Grup oraz za właściwe zachowanie na terenie Obiek-
tu całkowitą odpowiedzialność ponosi opiekun;

d) na Grupę 15 osób wymagany jest co najmniej jeden opiekun;

e) opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczebny przed i  po zajęciach, 
a także przebywać z Grupą od momentu wejścia do Obiektu;

f)  zajęcia w Grupach odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć;

g) grupy po zakończeniu zajęć zobowiązane są złożyć sprzęt pływacki 
w wyznaczonych miejscach.

§ 6 Szczegółowe informacje i zasady korzystania  
ze Strefy rekreacyjnej z atrakcjami wodnymi  

i wannami jacuzzi
1.  Na terenie Strefy rekreacyjnej z  atrakcjami wodnymi i  wannami jacuzzi 

Obiektu znajdują się następujące atrakcje:

a) mała niecka basenowa (brodzik) o głębokości 40 cm, przeznaczona dla 
dzieci, ze zjeżdżalnią dla dzieci;

b) duża niecka basenowa o  głębokości 135 cm, ze zjeżdżalnią wodną, 
sztuczną rzeką i podwodnymi leżankami;

c) 3 (trzy) wanny jacuzzi.

2. Na terenie Strefy rekreacyjnej z  atrakcjami wodnymi i  wannami jacuzzi 
wyszczególnia się atrakcje o podwyższonym ryzyku wystąpienia urazów: 
zjeżdżalnie wodne oraz sztuczna rzeka. Każda z atrakcji o podwyższonym 
ryzyku korzystania posiada swój regulamin lub instrukcję korzystania, któ-
rych postanowień Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać.

3. Ze zjeżdżalni wodnych mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, w pełni 
sprawne ruchowo i umiejące pływać. Wyjątkiem jest zjeżdżalnia dziecięca 
w brodziku, z której pod opieką osób pełnoletnich mogą korzystać także 
dzieci nie umiejące pływać.

4. Wyszczególnia się dwie zjeżdżalnie o następujących stopniach trudności 
i ograniczeniach wiekowych:

a) stopień łatwy – zjeżdżalnia dziecięca w  brodziku dla dzieci powyżej  
3 roku życia;

b) stopień średni/trudny – zjeżdżalnia duża Z1Ø100, dostępna dla osób 
umiejących pływać, powyżej 8 roku życia.

5. Użytkownicy są zobowiązani korzystać ze zjeżdżalni w następujący sposób:

a) spokojnie wejść na podest startowy (na podeście startowym może znaj-
dować się wyłącznie jedna osoba), sprawdzić, czy w  rurze jest woda 
(zjazd na sucho jest zabroniony), zająć właściwą pozycję zjazdową (po-
łożyć się w rurze na plecach, nogami w kierunku jazdy). Zjazd należy 
wykonać pojedynczo, w pozycji leżącej, na plecach;

b) na zjeżdżalni dużej Z1Ø100 rozpoczęcie zjazdu dozwolone jest wyłącz-
nie po zapaleniu się zielonego światła; światło czerwone oznacza bez-
względny zakaz rozpoczęcia zjazdu;

c) rozpoczęcie zjazdu dozwolone jest po tym, jak poprzedni zjeżdżający 
opuści widoczną z góry strefę lądowania;

d) po zajęciu poprawnej pozycji należy odepchnąć się rękami od bocznych 
ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego i swobodnie zjechać, nie 
zatrzymując się (zatrzymywanie się wewnątrz rury zjazdowej jest bez-
względnie zabronione);

e) po wpadnięciu do lądowiska należy je natychmiast opuścić.

6. Osobom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwa-
rzających niebezpieczeństwo dla nich samych jak i pozostałych osób ko-
rzystających ze zjeżdżalni, w szczególności zabrania się:

a) biegania po schodach zjeżdżalni wodnych, popychania się na podeście 
startowym oraz zmuszania innych korzystających do wykonywania zjaz-
dów;

b) korzystania ze zjeżdżalni wodnych w przypadku uszkodzenia sygnali-
zacji świetlnej, rynny zjeżdżalni wodnej lub innych wad technicznych, 
braku wody w zjeżdżalni;

c) zjeżdżania parami lub w grupach;

d) zjeżdżania w pozycji innej niż leżąca na plecach z nogami w kierunku 
jazdy;

e) wbiegania do zjeżdżalni wodnej w celu przyspieszenia prędkości zjazdu;

f) wykorzystywania do zjazdu desek pływackich, kółek lub jakichkolwiek 
innych przedmiotów;

g) wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspina-
nia się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu;

h) użytkowania atrakcji wodnych w przypadku zamknięcia dostępu łańcu-
chem, liną lub w inny widoczny sposób.

7.  Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni Użytkownikowi rezygnującemu 
ze ślizgu.

8. Podczas korzystania z  atrakcji, w  szczególności ze zjeżdżalni wodnych, 
może dojść do stłuczenia lub pęknięcia okularów korekcyjnych. Przed sko-
rzystaniem z atrakcji zaleca się zdjąć okulary korekcyjne, okulary pływackie, 
maski nurkowe, biżuterię i  inne podobne przedmioty mogące spowodo-
wać skaleczenie lub inny uraz albo uszkodzić rynnę zjeżdżalni, a w przy-
padku ich uszkodzenia Użytkownik ma obowiązek poinformowania o tym 
zdarzeniu ratownika.

9. Atrakcje wodne dla osób niepełnoletnich są dostępne dla tych osób wy-
łącznie pod stałą opieką osób pełnoletnich.

10. Opiekun osoby niepełnoletniej ma obowiązek zapoznania się z Regu-
laminem, tablicami informacyjnymi, oznakowaniem i  instrukcją użytko-
wania przed skorzystaniem z atrakcji wodnej oraz przekazania zasad ich 
użytkowania i bezpieczeństwa dziecku.

11. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować 
szczególną ostrożność. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę 
przez opiekuna w trakcie ześlizgu przez dziecko na zjeżdżalni dziecięcej.

12. Po zakończeniu korzystania z atrakcji wodnych wszelkie zauważone uster-
ki dotyczące zjeżdżalni i pozostałych atrakcji należy zgłosić natychmiast 
ratownikowi.

§ 7 Szczegółowe informacje i zasady korzystania  
ze Strefy dla umiejących pływać (basenu sportowego)

1.  Wstęp na basen sportowy jest dozwolony dla osób powyżej 13 roku życia 
(przy czym dzieci pomiędzy 7-13 rokiem życia mogą przebywać na jego 
terenie jedynie pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora prowadzące-
go zajęcia) oraz dla osób potrafiących pływać (potrafiących samodzielnie 
przepłynąć przynajmniej jedną długość basenu bez sprzętu pomocnicze-
go) lub uczestniczących w zajęciach ruchowych.

2. Maksymalna liczba osób pływających na jednym torze wynosi 6-8 osób. 
Obowiązuje zasada ruchu prawostronnego, gdzie tory zewnętrzne prze-
znaczone są dla osób pływających wolniej, tory środkowe dla pływających 
szybko.

3. Informacja o rezerwacjach torów basenu sportowego dostępna jest w re-
cepcji Obiektu.

§ 8  Szczegółowe zasady korzystania  
ze Strefy saun i łaźni parowej

1.  Korzystanie ze Strefy saun i  łaźni parowej jest dozwolone jedynie dla 
osób powyżej 13 roku życia oraz osób zdrowych. Wchodząc do Strefy 
saun i łaźni parowej, Użytkownik potwierdza, że jego stan zdrowia po-
zwala na korzystanie z tej formy rekreacji.

2. Wstępu do Strefy saun i łaźni parowej zabrania się w szczególności oso-
bom z:

a) zakaźnymi chorobami skóry a także zapalnymi i podleczonymi choroba-
mi skóry oraz egzemami;

b) infekcjami septycznymi;

c) ostrą infekcją wirusową (np. grypę) lub bakteryjną;

d) ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych;

e) stanem zapalnym serca lub ostrymi stanami zawałowymi;

f) chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją;

g) zapaleniem żył lub ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego 
układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia;

h) z problemami kardiologicznymi i nadciśnieniem tętniczym.

Osoby starsze ze słabym stanem zdrowia, kobiety w ciąży, kobiety w trakcie 
menstruacji nie powinny korzystać z saun oraz łaźni, ponieważ stanowi to ry-
zyko dla ich zdrowia.

3. Maksymalny czas korzystania z sauny lub łaźni nie powinien przekroczyć 
jednorazowo 10 minut.

4. Każdy Użytkownik korzystający ze Strefy saun i łaźni musi posiadać obu-
wie basenowe, a także ręcznik, prześcieradło lub szlafrok. Strefa saun i łaźni 
parowej jest strefą, w której należy liczyć się z możliwością, iż ze Strefy tej 
będą korzystać osoby niekompletnie ubrane. Zakazuje się wchodzenia do 
strefy z biżuterią.

5. W trakcie korzystania z sauny lub łaźni należy siadać na ręczniku lub prze-
ścieradle.

6. Po skorzystaniu z sauny lub łaźni należy skorzystać z chłodnych natrysków 
i odpocząć.

7. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych 
substancji do kąpieli parowej oraz w saunach, a także dotykać instalacji do-
prowadzającej ciepło. Zakazuje się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów 
(np. ręczników) w pobliżu pieca.

§ 9 Szczegółowe informacje i zasady dotyczące  
korzystania ze Strefy basenu solankowego VIP

1.  Wejście do basenu solankowego możliwe jest schodami, znajdującymi się 
za bramką.

2.  Z basenu solankowego VIP mogą korzystać osoby:

a) które ukończyły 13 lat, przy czym osoby niepełnoletnie wyłącznie pod 
opieką osób dorosłych;

b) z dobrym ogólnym stanem zdrowia;

c) niebędące nosicielami chorób zakaźnych.

3. Z basenu solankowego należy korzystać krótkimi sesjami - rekomendowa-
ny czas sesji to do 10 minut.

4. Po skorzystaniu z basenu solankowego należy odpocząć i skorzystać z na-
trysku.

5. Zbyt długie przebywanie w wodzie solankowej może powodować zawroty 
głowy, osłabienie i problemy z oddychaniem.

6. W przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia, należy niezwłocznie 
opuścić basen solankowy i zgłosić się do ratownika lub obsługi Obiektu.

7.  Strefa basenu solankowego VIP jest strefą bezwzględnej ciszy.

§ 10 Przystosowanie Obiektu  
dla osób niepełnosprawnych

1.  Obiekt jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
tj. na terenie Obiektu na parterze budynku Hotelu znajduje się toaleta dla 
osób niepełnosprawnych oraz specjalne przejście do Strefy basenu solan-
kowego VIP dla osób niepełnosprawnych. Chęć skorzystania z przejścia 
należy zgłosić obsłudze Obiektu.

2. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie 
powinni zgłosić się w recepcji Obiektu. 

§ 11 Postanowienia końcowe
1.  Spółka i obsługa Obiektu nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe na 

skutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, a także instrukcji obsługi 
lub instrukcji korzystania z atrakcji wodnych, jak również regulaminów po-
szczególnych Stref.

2. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na 
terenie Obiektu, teren Obiektu jest nadzorowany za pomocą kamer moni-
toringu, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do od-
powiedzialności osób korzystających z Obiektu bez poszanowania obo-
wiązującego Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 
Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych.

3. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do obsługi Obiektu lub Spółki: Uzdrowisko 
Ustka ul. Wczasowa 4; 76-270 Ustka, email: e.jazdzewska@grandlubicz.pl 
tel. +48 506 23 77 97.

4. Spółce przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

5. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepi-
sy ogólne oraz Spółka.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Regulamin korzystania z Obiektu Parku Wodnego w Hotelu Grand Lubicz

AQUAPARK

Ustka, Wczasowa 4  •  tel. +48 59 841 82 60  •  email: wellness@grandlubicz.pl  •   godziny otwarcia Aquaparku: 8:00 - 22:00


