REGUL AMIN KORZYST ANIA Z BASENU I SAUN
W HOT ELU ANDERS
1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren basenu zapoznała
się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiąza ła się do ich
przestrzegania.
2. Część basenowa jest czynna codziennie w godz inach 08:00 do 21.00.
3. Sauny czynne są w godzinach 09:00 -21:00.
4. W stęp na teren basenu i saun posiadają goście hotelowi oraz goście
nie mieszkający w Hotelu Anders, ale identyf ikujący się w recepcji
Kartą Klubową wydaną przez Hotel Anders lub posiadający kar net
wstępu .
5. Korzystanie z basenu możliwe jest tylko:
- w kostiumie przeznaczonym do pływania,
- po zmianie obuwia w przebieralni na basenowe (dopuszcza się
chodzenie boso),
- po obowiązkowym umyciu całego ciała mydłem i opłukaniu się pod
prysznicem,
- po przejściu przez brodzik znaj dujący się w wejściu na basen.
6. Osobom przebywającym na terenie basenu i saun zabrania się:
- powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych
osób,
- biegania po terenie obiektu,
- skoków do wody poza miejsc ami do tego przeznaczonymi,
- hałasowania,
- korzystania z basenu w innym stroju niż kąpielowy (krótkie spodenki
męskie i kostium kąpielowy damski),
- pływania w basenie w innych okularach niż pływackie,
- używania na terenie basenu strojów i przedmiotów w sposób
widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne
z wodą,
- używania na terenie obiektu obuwia, które pozostawia brudzące ślady
na podłogach,
- palenia tytoniu,
- wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych,
- wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić
szkodę innym osobom,
- wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,
- wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu.
7. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
podobnie działających środków, nie będą wpus zczane na teren basenu
i saun.
8. Zabrania się korzystania z usług basenu i saun osobom chorym
na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami
dermatologicznymi oraz z opatrun kami na ciele.
9. Osoby niszczące sprzęt lub urzą dzenia basenu i saun,
zanieczyszczające basen, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność
materialną ponosz ą ich rodzice lub opiekunowie.

O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji
upoważnionych pracowników obiektu lub służb zewnętrznych należy
natychmiast inf ormować obsługę basenu pod numerem telef onu 640.
11.
Hotel Anders nie odpowiada za przedmioty wartościowe
pozostawione w szaf kach u braniowych, a w szczególności za: zegarki,
pieniądze, karty kredytowe, wszelkiego rodzaju dokumenty i klucze,
telef ony komórkowe ora z inne wartościowe przedmioty.
12.
Przed wyjściem z szatni na teren części sportowo -rekreacyjnej
należy sprawdzić, czy szaf ka została zamknięta.
Za rzeczy pozostawione w szaf kach otwartych lub nieprawidłowo
zamkniętych oraz na zewnątrz szaf ek Hotel Anders nie odpowiada.
13.
Przed opuszczeniem szatni szaf kę należy dokładnie opróżnić
i pozostawić otwartą.
14.
Zabrania się wnoszenia na teren basenu i saun części sportowo rekreacyjnej innych przedmiotów niż osobistego u żytku oraz służących
pływaniu.
15.
W przypadku pobytu na terenie basenu i saun w Hotelu Anders
obsługa basenu może, ze względów bezpieczeństwa ograniczyć wstęp
niektórym osob om.
16.
Goście korzystający z części sportowo -rekreacyjnej obowiązani
są do podporządkowania się poleceniom obsługi obiektu, a także
zachowania czystości i ciszy.
17.
Dzieci do lat 7 mogą przebywać i korzystać
z części sportowo -rekreacyjnej wyłącznie pod opie ką osób
pełnoletnich, z wykupionym pobytem, umiejących pływać
(Dz. U. Nr 57 z dn. 7 czerwca 1997 r.).
18.
Dzieci do lat 3 mogą przebywać w wodzie wyłącznie
w specjalnyc h szczelnych pieluchomajtkach.
19.
Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają
kontrolowanie czynności f izjologicznych, nie mogą ko rzystać z usług
basenu i saun.
20.
Obsługa basenu i saun Hotelu Anders ma prawo bezwzględnego
egzekwowania przestrzegania Regulaminu z wyprowadzeniem z części
sportowo -rekreacyjnej włącznie.
21.
Na terenie ba senu i saun obowiązuje bezw zględny zakaz palenia
tytoniu.
22.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego
regulaminu będą usuwane z terenu basenu i saun (Dz. U. Nr 57 z dn.
06.1997 r. § 15 pkt. 3 c), niezależnie od ewentualnego skierowania
sprawy również na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
10.
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