REGULAMIN BASENU KRYTEGO
PRZY HOTELU FESTIVAL W OPOLU
1. Właścicielem basenu jest Hotel Festival Sp. z o.o., 45-222 Opole, ul. Oleska 86;
2. Basen ma wymiary: szerokość 4m, długość 6,2m, głębokość 1,4m;
3. Goście korzystają z basenu i atrakcji basenowych na własną odpowiedzialność, basen nie jest
nadzorowany przez ratownika;
4. Przed wejściem na teren basenu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń,
należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami obsługi. Zakup biletu wstępu
lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu;
5. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do basenu do umycia całego ciała
z użyciem mydła oraz zmycia makijażu;
6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się w szczególności
do zaleceń obsługi mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez możliwości domagania się
zwrotu pieniędzy;
7. Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz:


zachowań nieobyczajnych i wulgarnych,



wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także jedzenia,



wprowadzania i przebywania zwierząt,



wstępu osobom, który stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
oraz palenia tytoniu,



wnoszenia szklanych przedmiotów, oraz wszelkich niebezpiecznych narzędzi,



skakania do basenu,



biegania po hali basenowej i wpychania innych użytkowników do wody,



celowego zanieczyszczania wody i niszczenia mienia;
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8. W trosce o zapewnienie czystości wody, zasad higieny i bezpieczeństwa, dbając o komfort
Gości korzystających z kąpieli w naszym basenie, zainstalowany został monitoring wizyjny z
trwałym i ciągłym zapisem obrazu. Materiał filmowy może być użyty jako dowód rzeczowy.
Właściciel oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający godności i
dóbr osobistych Gości;
9. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na: choroby
skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, padaczkę, zaburzenia
oddychania, równowagi, agresywne zachowanie;
10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny bezwzględnie skonsultować możliwość
korzystania z atrakcji hali basenowej ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania
na basenie właściciel nie ponosi odpowiedzialności;
11. Dzieci do lat 3 nie mogą przebywać na terenie pływalni, pływać i korzystać z atrakcji.
12. Dzieci od 4 do 12 lat mogą przebywać na terenie pływalni, pływać i korzystać z atrakcji
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;
13. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, oraz czyste obuwie typu plażowego
/ basenowego. Ubrania należy pozostawić w szatni;
14. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen (potrzeby fizjologiczne itp.),
uszkodziła sprzęt lub urządzenia będzie obciążona kosztami szkody. W przypadku dzieci
odpowiedzialność poniesie opiekun dziecka;
15. Za zgubiony kluczyk od szafki ubraniowej lub kartę elektroniczną do drzwi użytkownik
zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 50 zł;
16. Właściciel nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu obiektu
oraz za rzeczy wartościowe pozostawione lub zgubione na terenie basenu.

Życzymy miłego pobytu i przyjemnego korzystania z atrakcji.
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