Regulamin korzystania z części basenowej w Hotelu Konradówka Wellness & Spa
PŁYWALNIA CZYNNA JEST CODZIENNIE OD 7:00 DO 21:00,

16.

Hotel zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerwy
technicznej w ciągu dnia, wówczas korzystanie z basenu może
być niemożliwe.

Każdą osobę przed wejściem do basenu lub jacuzzi obowiązuje
umycie się pod natryskiem przy użyciu własnych środków
myjących lub mydła z dozowników znajdujących się przy
prysznicach.

17.

W trosce o bezpieczeństwo gości na terenie obiektu
obowiązuje zakaz

Podczas godziny technicznej można korzystać z jacuzzi
basenowego.

1.

2.

3.
4.

Regulamin sporządzony został w trosce o bezpieczeństwo i
higienę wszystkich kąpiących się i przebywających na terenie
obiektu. Każdy gość zobowiązuje się do przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz innych postanowień, wydanych
w celu zachowania zasad bezpieczeństwa.
Personel obiektu pełni wobec wszystkich gości rolę
gospodarza. Goście łamiący regulamin korzystania
z obiektu i kąpieli mogą zostać przejściowo lub na trwałe
wyproszeni z obiektu. W takich wypadkach ewentualne opłaty
wniesione za korzystanie obiektu nie będą zwracane.

Spożywania napojów alkoholowych

–

Palenia wyrobów tytoniowych i papierosów
elektronicznych

–

Wnoszenia szklanych opakowań, ostrych narzędzi oraz
innych przedmiotów niebezpiecznych

–

Hałasowania oraz zaśmiecania,

–

Wprowadzania zwierząt

–

Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu lub innych środków odurzających

–

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

–

Skakania do wody

Życzenia, wskazówki, uwagi oraz skargi można kierować do
personelu nadzorującego lub do kierownictwa obiektu.

–

Biegania po plażach

–

Rzeczy znalezione prosimy oddawać personelowi obiektu.
Przedmiotami znalezionymi dysponuje się w sposób zgodny
z obowiązującymi prawnie zasadami.

Spychania lub wrzucania innych użytkowników
do wody

–

Konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali
basenowej, w tym w szczególności „gumy do żucia”

–

Zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia
i wszelkich przedmiotów do wody

–

Pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji
i przelewów basenowych

–

Kąpieli w szkłach kontaktowych

5.

Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub w
innych miejscach obiektu, a nieoddane do depozytu Hotel nie odpowiada.

6.

Osobom korzystającym z obiektu nie zezwala się
na używanie instrumentów muzycznych oraz sprzętu
radiowego i telewizyjnego.

7.

–

Przed wejściem do obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z
poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem
oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania.

8.

Informacje o temperaturze wody, powietrza, głębokości i
wymiarach niecki oraz sposobach korzystania z urządzeń, i
pomieszczeń obiektu znajdują się na tablicach informacyjnych
w poszczególnych miejscach.

9.

Wejście na teren obiektu możliwe jest wyłącznie w zmiennym
obuwiu basenowym z niebrudzącą podeszwą/klapki, japonki/.

10.

Nie zezwala się na wjeżdżanie wózkami dziecięcymi - prosimy
o korzystanie z nosidełek, leżaczków dla dzieci.

11.

Szafki na terenie basenu dostępne są wyłącznie dla gości
hotelowych konieczne jest posiadanie monety 2zł w celu
jej zamknięcia/otworzenia, moneta zwrotna .

12.

Dla osób spoza hotelu dostępne są wyłącznie szafki znajdujące
się na poziomie minus 2 hotelu.

13.

Dzieci do lat 12-stu mogą przebywać na terenie basenu tylko
pod opieką osoby pełnoletniej.

14.

Dzieci nie umiejące pływać lub słabo pływające mogą
przebywać w wodzie wyłącznie w asyście osoby pełnoletniej
umiejącej pływać.

15.

Kąpiących się obowiązuje strój kąpielowy przystosowany
do wody basenowej.

18.

W trosce o bezpieczeństwo gości zabrania się korzystania z
basenu osobom ze zmianami skórnymi lub ranami.

19.

Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z
atrakcji ze szczególną ostrożnością
lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne
przebywania takich na basenie,
Hotel nie ponosi odpowiedzialności.

20. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy
zgłaszać niezwłocznie obsłudze basenu.
21.

Za zgubienie lub zniszczenie paska z kluczykiem do szafki
użytkownik zobowiązany jest zapłacić opłatę w wysokości 50
zł.

22.

Hotel nie odpowiada za wypadki spowodowane
nie przestrzeganiem „Regulaminu”.

23.

Osoby przyczyniające się do niszczenia mienia basenowego,
ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.

24. TELEFONY ALARMOWE
Centrum alarmowe – 112
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
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