
 

REGULAMIN BASENU 

1. Na BASEN mieszczący się w Wellness & Spa W Krainie Alicji składają się:  

• Główna niecka basenowa - 11m x 6m (przeciwprąd, gejzer, masażer barków) 

• Niecka płytka z grzybem masującym - 3m 

• Niecka z leżankami do hydromasażu - 3m  

• łaźnia parowo-rumiankowa (temperatura 41-45° C, wilgotność 80-95%) 

2. Uznaje się, że każda osoba przebywająca na BASENIE zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i 

zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania. 

3. BASEN jest czynny codziennie. Godziny uzależnione od sezonu.  

4. Goście hotelowi korzystają z całej Strefy Basenu bez dodatkowych opłat. Nie dotyczy pakietów z 

WYJĄTKOWY PREZENT. 

5. Opiekun basenu może czasowo ograniczyć wstęp ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób 

korzystających z BASENU. 

6. Do BASENU wchodzą osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność, dodatkowo dzieci (do lat 16) muszą 

przebywać na basenie z pełnoletnim opiekunem. 

7. Do BASENU nie będą wpuszczane osoby: 

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków, z zewnętrznymi 

oznakami uszkodzeń skóry, 

• których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia, 

8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) 

korzystają z Basenu ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną 

odpowiedzialność. 

9. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do BASENU staranne umycie się pod natryskiem oraz dezynfekcja 

stóp. 

10. Na BASENIE, w tym w łaźni parowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze: 

• dla kobiet jedno lub dwu częściowy 

• dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki kąpielowe  

11. Osoby prowadzące zajęcia (instruktorzy, ratownicy) wchodzą na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym. 

12. Na BASENIE obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględne podporządkowanie się 

decyzjom opiekuna basenu tj. obsługi recepcji 

13. Zanieczyszczenie basenu powoduje sankcje finansowe w wysokości: 

• basen rekreacyjny wewnętrzny atrakcjami: 100 000zł 

• łaźni parowej – 5 000zł 

14. Korzystającym z BASENU nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam 

przebywających a w szczególności: 

• biegać po chodnikach wokół niecki basenowej, w przebieralniach i pod prysznicami oraz w saunach, 

• skakać do wody z brzegu basenu– popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę innych użytkowników 

basenu,  

• palić papierosów, spożywać alkoholu, spożywać posiłków na całym obiekcie basenowym, 

• niszczyć urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecać i brudzić Basenu, 

• hałasować, 

15. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralni kierownictwo i obsługa nie ponosi 

odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze pływalni.  

16. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki basenowej obowiązuje kara w wysokości 30,00 zł brutto. 

17. Za trwałe zniszczenie ręcznika obowiązuje kara 100,00zł brutto. 

18. Wszystkie skaleczenia i urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić obsłudze recepcji. 

19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu BASENU 

niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 

20. BASEN nie odpowiada za wypadki i zdarzenia z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 


