REGULAMIN OBIEKTU
SPA_larniaDAY SPA
1. Każda osoba korzystająca z obiektu SPA_larniaDAY SPA jest zobowiązana do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu SPA_larniaDAY SPA jest zobowiązana do respektowania
regulaminów określających zasady korzystania z poszczególnych usług.
3. SPA_larniaDAY SPA czynna jest:
+ od poniedziałku do piątku: 09:00 – 23:00
+ w sobotę oraz niedziele i święta: 09:00 – 23:00
4. Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (pora roku, awaria lub
zagrożenie).
5. Z basenu korzystać mogą:
+ osoby indywidualne – dorośli i młodzież,
+ dzieci do lat 12-stu – pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej,
+ grupy zorganizowane – pod opieką i kontrolą osoby prowadzącej zajęcia.
6. Na basen nie będą wpuszczone osoby:
+ których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
+ z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
+ z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
+ których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
7. Zabrania się:
+ posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek innej biżuterii),
+ wnoszenia na basen nadmuchiwanych materaców i zabawek,
+ prowadzenia lekcji nauki pływania przez osoby niezatrudnione w SPA_larniDAY SPA.
8. Do szatni może wejść tylko osoba posiadająca klucz od szafki otrzymany w recepcji.
9. Czas jednej „godziny basenowej” wynosi 60 minut.
10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie ciała pod natryskiem.
11. Wstęp na basen możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym
(strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała),
w obuwiu basenowym lub boso.
12. Wszystkie zajęcia odbywają się wyłącznie w obecności ratownika.

13. SPA_larniaDAY SPA może czasowo ograniczyć wstęp na basen ze względu na ilość osób
korzystających.
14. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i
osób tam przebywających, m.in. zabronione jest:
+ bieganie wokół niecki basenu, w szatni i pod natryskami,
+ skakanie do wody z brzegów basenu,
+ spychanie lub wrzucanie innych użytkowników do wody,
+ palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych oraz jedzenie w niecce basenowej,
pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
+ niszczenie urządzeń i sprzętu basenowego,
+ hałasowanie,
+ żucie gumy,
+ wszczynanie fałszywych alarmów.
15. Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego
podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i dyżurnego ratownika.
16. Grupy zorganizowane korzystają z basenu na następujących warunkach:
+ grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia,
+ prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach,
+ w przypadku niezgodności (zmiany liczby uczestników) mają obowiązek zgłosić ten fakt
dyżurującemu ratownikowi,
+ za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia,
ratownik, a w pomieszczeniach basenowych za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun
grupy,
+ grupy korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni na 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć, po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona,
+ w czasie pobytu na terenie basenu, opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby grupa
zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła mienia znajdującego się na
terenie SPA_larniDAY SPA,
+ za powierzone klucze od szafek w szatni oraz ręczniki i szlafroki odpowiada każdy indywidualnie,
+ na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić basen,
+ osoby prowadzące zajęcia lub opiekunowie mogą wchodzić na basen tylko w stroju ćwiczebnym i
obuwiu specjalnym tylko do zajęć na pływalni lub boso,
+ prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonym
miejscu.
17. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są podporządkować się
ich nakazom.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu
ratownikowi, który jest zobowiązany w razie potrzeby wezwać pogotowie lub policję.
19. SPA_larniaDAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w
szafkach, a nie oddane do depozytu w recepcji.
20. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz na terenie hali
basenowej SPA_larniaDAY SPA nie odpowiada.

21. Za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, SPA_larniaDAY SPA
nie ponosi odpowiedzialności.
22. Za zniszczone lub zgubione wyposażenie obiektu obowiązuje odpłatność wysokości 100%
wartości szkody.
23. Wewnątrz obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez uprzedniej zgody prezesa
firmy SPA_larniaDAY SPA.
24. Na terenie SPA_larniDAY SPA obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.
25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń
personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na
drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
26. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości korzystający z usług SPA_larniDAY SPA
zobowiązani są niezwłocznie poinformować personel obiektu.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje prezes firmy
SPA_larniaDAY SPA.
28. Zakup biletu, karnetu oraz innej formy zezwalającej na wstęp na basen i korzystanie z usług
SPA_larniaDAY SPA jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

