Regulamin korzystania z wanny jacuzzi
(z dnia 29.10.2021 r.)
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wanny jacuzzi znajdującej się na
obszarze pływalni Basenova.
2. Wanna jacuzzi stanowi integralną część pływalni Basenova i obowiązują w niej
przepisy Regulaminu ogólnego pływalni Basenova oraz niniejszego regulaminu.
3. Użytkownicy wanny jacuzzi zobowiązani są do zapoznania się z przepisami niniejszego
regulaminu oraz przeciwskazaniami zdrowotnymi do korzystania z kąpieli.
Poprzez przystąpienie do kąpieli w wannie jacuzzi użytkownik w sposób dorozumiany
oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu, regulaminu
ogólnego pływalni Basenova oraz świadomy jest przeciwskazań zdrowotnych do
korzystania z kąpieli.
Podmiot prowadzący pływalnię nie ponosi odpowiedzialności za skutki
nieprzestrzegania przez użytkowników niniejszego regulaminu oraz zaleceń personelu
obiektu Basenova.
4. Wanna jacuzzi czynna jest codziennie w godzinach otwarcia pływalni.
Podmiot prowadzący pływalnię zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia
jacuzzi.
5. Opłata za korzystanie z wanny jacuzzi naliczana jest zgodnie z cennikiem i uiszczana
w recepcji.
6. Z wanny jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
Nie zaleca się korzystania z wanny jacuzzi osobom z niską krzepliwością krwi,
schorzeniami nerek, nieleczonymi chorobami krążenia, cukrzycą, żylakami,
niestabilnością kręgosłupa a także w okresie menstruacji.
Zabrania się korzystania z wanny jacuzzi osobom z niezagojonymi ranami, infekcjami
układu moczowo-płciowego oraz zakaźnymi chorobami skórnymi.
Osoby z dolegliwościami zdrowotnymi mogą korzystać z wanny jacuzzi wyłącznie po
dopuszczającej to konsultacji z lekarzem. W szczególności konsultację lekarską zaleca
się osobom z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi
i gastrycznymi, a także kobietom w ciąży.
Podmiot prowadzący pływalnię nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne,
negatywne skutki zdrowotne korzystania przez takie osoby z wanny jacuzzi.
7. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy umyć całe ciało środkiem myjącym i spłukać
ciepłą wodą, a także zdjąć obuwie basenowe.
8. Wejście do wanny odbywa się z zachowaniem szczególnej ostrożności w
przeznaczonym do tego miejscu. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
9. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
10. Kąpiel w wannie jacuzzi odbywa się wyłącznie w pozycji siedzącej.
11. Dziennie zaleca się przebywanie w wannie łącznie nie dłużej niż 20 minut.
12. Dzieci do lat 13 przebywają w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
13. Użytkownicy przebywający w wannie jacuzzi zobowiązani są do zachowania się
niezagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych osób oraz zgodnego z dobrymi
obyczajami.
14. Użytkownikom wanny jacuzzi zabrania się w szczególności:
- nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa,
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- zachowania nieprzyzwoitego, obraźliwego lub sprzecznego z dobrymi obyczajami,
- manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
- zanurzania głowy,
- wpychania innej osoby do wanny jacuzzi,
- siadania na obrzeżu wanny jacuzzi,
- wylewania wody,
- wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów lub dodawania do wody
substancji (np. kosmetyków, olejków, soli do kąpieli).
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega udostepnieniu
w obiekcie oraz na stronie internetowej basenova.pl.
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