Regulamin korzystania z kompleksu basenów i saun w Hotelu Odyssey
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Przed wejściem do części basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Przebywanie na terenie strefy saun i basenów jest jednoznaczne z jego akceptacją.
Kompleks jest dostępny dla gości hotelowych bezpłatnie, a dla gości z zewnątrz wg obowiązującego cennika.
Kompleks jest czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 21.00.
Przed wejściem na halę basenową użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z szatni, zmiany obuwia (klapki basenowe),
pozostawienia okryć wierzchnich, przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki.
Następnie prosimy o wejście na basen w celu pobrania ręczników ze stanowiska ratownika.
Bezpłatnie wydawany jest tylko jeden ręcznik i jedno prześcieradło saunowe.
Przed wejściem do basenu i saun obowiązkowo należy skorzystać z prysznica przy szatniach i zdezynfekować stopy.
Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów i pieniędzy w sejfie recepcji głównej lub pokoju hotelowego.
Za rzeczy zaginione lub skradzione w szatniach i na basenie Hotel Odyssey nie ponosi odpowiedzialności.
Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 14 bez bezpośredniej opieki i nadzoru opiekuna.
Świat saun i basenów jest miejscem relaksu. By zapewnić komfort wypoczywającym prosimy opiekunów o uciszanie
głośnego zachowania przebywających pod ich opieką dzieci. W trosce o komfort wypoczynku osób dorosłych,
dzieci do lat 12-tu mogą przebywać w części basenowej w godzinach od 8.00 do 19.00.
Strefa saun i łaźni z basenem solankowym są strefami nagości i jest możliwe napotkanie w niej osób bez jakiegokolwiek
okrycia.
W saunach i łaźniach obowiązują ogólnie przyjęte zasady saunowania, zgodnie z nimi wejście do sauny w kostiumie lub
kąpielówkach jest zabronione (obowiązują prześcieradła saunowe na nagim ciele). Do łaźni parowej wchodzimy nago bez
ręcznika i bez prześcieradła.
Dzieciom do lat 12 zabrania się przebywania w strefie saun i łaźni.
Dzieci w przedziale wiekowym 12-16 lat mogą przebywać w saunach i łaźni wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
Ze względu na szczególne właściwości wody w basenie solankowym kąpiele przeznaczone są wyłącznie dla osób powyżej
12-tego roku życia. Zalecany maksymalny czas kąpieli wynosi 30 minut.
Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności, napojów, własnego sprzętu sportowego oraz artykułów
ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności naczyń szklanych.
Z basenu nie wolno korzystać osobom, które:
- są nietrzeźwe lub są pod wpływem środków odurzających,
- cierpią na choroby górnych dróg oddechowych lub mają trudności z oddychaniem,
- posiadają niezagojone rany lub choroby skóry,
- są uczulone na środki dezynfekujące,
- cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia,
- cierpią na padaczkę,
- chorują na choroby zakaźne.
Kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością.
Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:
- biegania,
- skoków do wody,
- spożywania żywności i picia napojów z naczyń szklanych,
- gier i zabaw z piłką lub innym niż dostępnym u ratownika sprzętem sportowym.
W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
Na terenie kompleksu obowiązuje bezwzględne zachowanie ciszy. Zachowanie osób korzystających z kompleksu nie powinno
zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
Osoba, która zanieczyściła basen zostanie obciążona kosztami wymiany wody w basenie.
Podczas pobytu dziecka w części basenowej odpowiedzialność za dziecko ponoszą jego opiekunowie.
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