Regulamin korzystania z Jacuzzi /wanna do hydromasażu/:
1. Wanna do hydromasażu jest ogólnodostępna w godzinach otwarcia obiektu tj. od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 22:00 oraz soboty w godz. 8:00 – 21:00.
2. Z wanny do hydromasażu mogą korzystać osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność.
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wanny tylko pod opieką osób dorosłych (opiekunów).
4. Korzystać z urządzenia może jednorazowo do 5 osób.
5. Wstęp do pomieszczenia z wanną mają wyłącznie osoby korzystające z urządzenia oraz pracownicy
obsługi.
6. Do pomieszczenia z wanną nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu, środków odurzających oraz osoby posiadające widoczne choroby skóry bądź niezagojone
zranienia.
7. Każdą osobę przed wejściem do wanny obowiązuje dokładne umycie się pod natryskiem.
8. Z wanny mogą korzystać wyłącznie osoby w stroju kąpielowym.
9. W pomieszczeniu z wanną obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego
podporządkowania się decyzjom obsługi
10. Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia korzystających z pomieszczeń
wanny do hydromasażu należy natychmiast sygnalizować pracownikom obsługi.
11. Korzystającym z wanny nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam
przebywających, a w szczególności: biegać, palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych,
spożywać środków odurzających, niszczyć urządzeń oraz sprzętu, zaśmiecać, hałasować,
przyprowadzać psy i inne zwierzęta.
12. Za stan techniczny wanny do hydromasażu odpowiedzialność ponosi POSiR.
13. Obsługa może kontrolować sposób korzystania z urządzenia, a w razie naruszenia regulaminu
zakazać dalszego korzystania
14. Za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione na terenie obiektu, POSiR nie ponosi
odpowiedzialności.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z
obiektu.
16. Korzystający z wanny do hydromasażu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
17. W przypadku zgubienia kluczyka od szafki w szatni pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
18. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Dyrektora POSiR.
19. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować zakaz wstępu korzystania z wanny do
hydromasażu.
20. Zakup biletu / karnetu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

