Regulamin pływalni Aquapark Kutno

REGULAMIN PŁYWALNI AQUAPARK KUTNO

1. Aquapark Kutno jest czynny od godz. 6:00 — 22:00 we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dnia na

2. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Aquaparku Kutno i do

3. Z pływalni mogą korzystać wyłącznie osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które wykupiły b

a) umiejące pływać,

b) dzieci do lat 10-ciu wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem osoby pełnoletniej,

c) dzieci do lat 3 bezpłatnie

d) uczące się pływać — pod opieką instruktorów zatrudnionych przez Aquapark Kutno.

4. Z pływalni nie mogą korzystać osoby:

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

b) których stan higieny osobistej odbiega Od ogólnie przyjętych norm,
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c) uczulone na Środki odkażające,

d) z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry (niezabliźnione rany) i opatrunkami.

5. Ostatni klienci wchodzą na pływalnię nie później niż 30 minut przed zamknięciem.

6. Dyrekcja może czasowo ograniczyć ilość osób korzystających z Aquaparku Kutno.

7. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni w miejscu oznaczonym odpowiednim znakiem, obo

8. Przebywanie na hali z nieckami basenowymi dozwolone jest wyłącznie w obecności ratowników.

9. Każdorazowo — przed wejściem na halę pływalni — korzystający zobowiązani Są do kąpieli pod natry

10. Każdorazowo po korzystaniu z toalety należy ponownie umyć się pod natryskiem z użyciem środków

11. Osoby korzystające z pływalni muszą posiadać strój kąpielowy bez kieszeni przylegający do ciała or

12. Ratownicy ubrani są w stroje w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.

13. Sygnał dźwiękowy (gwizdek,) lub komunikat słowny bezwzględnie zobowiązuje korzystających do za

14. W razie niebezpieczeństwa, ratownik nakazuje kąpiącym się osobom natychmiastowe wyście z wod
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15. Zajęcia nauki pływania ( grupowe oraz indywidualne ) mogą prowadzić wyłącznie instruktorzy zatrud

16. Zajęcia z nauki pływania odbywać się mogą tylko za zgodą Aquaparku Kutno na podstawie zawartej

17. Zajęcia nauki pływania odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.

18. Korzystających z basenu, sauny i zjeżdżalni, obowiązują szczegółowe regulaminy dotyczące tych us

19. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.

20. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób trzecic

a) bieganie po hali basenu,

b) używanie sprzętu z elementami szklanymi (kosmetyków w szklanych opakowaniach, okularów itp.),

c) posiadanie ostrych elementów (zegarki, biżuteria itp.), narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów

d) pływanie w innych okularach niż pływackie,

e) wykonywanie skoków do wody; wyjątkiem Są zawody sportowe i zajęcia nauki pływania.

f) wykonywanie ćwiczeń bezdechowych bez nadzoru instruktora lub ratownika,
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g) niszczenie urządzeń i sprzętu Aquaparku Kutno, za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiada

h) wprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt,

i) wnoszenie i spożywanie napojów oraz produktów spożywczych (w tym gum do Żucia) poza miejscami

j) palenie tytoniu i zażywanie środków odurzających,

k) wnoszenie i picie alkoholu,

l) załatwianie potrzeb fizjologicznych w wodzie,

m) pozostawianie dzieci do lat 10 bez opieki.

n) wnoszenie zabawek dmuchanych.

21. Dyrekcji pływalni i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób przebywających

22. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

23. W przypadku zagubienia paska wejściowego z transponderem do szafki w szatni, będzie pobierana

24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i rozbieralni poza zamkniętymi szafkami. Aquapa
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25. Obiekt jest monitorowany. Kamery znajdują się w holu głównym, widowni, korytarzach i hali basenow

26. Wszelkie urazy i wypadki zaistniałe na terenie Aquaparku Kutno należy niezwłocznie zgłosić obsłudz

27. rzeczach zagubionych/zaginionych na terenie Aquaparku Kutno należy niezwłocznie zawiadomić ob

28. Skargi i wnioski należy składać do dyrektora Aquaparku Kutno.

29. Naruszający porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwani z obiektu bez prawa do zwr

30. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.

31. Ratownicy i pracownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem nin

32. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane Są do podporządkowania się ich na

33. Dyrekcja Aquaparku Kutno zastrzega możliwość kontroli przebiegu i formy wszystkich zajęć, a w raz

34. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym z

35. Zjeżdżalnie czynne codziennie w godzinach 8:00 - 21:45.

36. Niecka basenowa czynna codziennie w godzinach 6:00 - 21:45.
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