REGULAMIN KORZYSTANIA
Z OTWARTEGO KĄPIELISKA BASENOWEGO
w KŁODZKU
I CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Zarządcą obiektu jest: Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp.
z o.o. w Kłodzku, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 29, 57-300 Kłodzko.
2. Basen czynny jest w każdy dzień roboczy, weekend oraz święta w godzinach od 10:00 do 18:00
3. Wstęp na obiekt jest płatny, zgodnie z cennikiem.
4. Przed wejściem na teren basenu oraz rozpoczęciem korzystania z jego urządzeń należy zapoznać się
z niniejszym regulaminem oraz stosować się do jego zapisów w czasie pobytu na terenie obiektu.
5. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa
zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
7. Przed wejściem do niecki basenowej należy skorzystać obowiązkowo z prysznica.
8. Na terenie basenu obowiązuje strój kąpielowy.
9. Dzieci do lat 10-ciu mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką dorosłych.
10. Wstęp na basen dopuszczalny jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu, bilet należy zachować do
kontroli.
11. Niecki basenowe nie są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz dzieci do lat
3.

II ZASADY KORZYSTANIA
1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. przebywania poza godzinami otwarcia basenu,
b. chodzenia po kafelkach w obuwiu,
c. wnoszenia opakowań szklanych,
d. biegania wokół niecek basenowych,
e. wnoszenia i spożywania artykułów powodujących zniszczenie basenu oraz zanieczyszczenie wody,
f.

załatwiania się w nieckach basenowych,

g. skakania do wody poza miejscami do tego wyznaczonymi i opisanymi,
h. palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
i.

wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,

j.

wprowadzania i przebywania zwierząt,

k. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

l.

prowadzenia działalności komercyjnej oraz akwizycyjnej bez zgody Zarządcy Obiektu.

2. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który odpowiada za
swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie basenu.
3. Opiekun grupy po wejściu na basen zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem celem ustalania
zasad kąpieli.
4. Użytkownikom basenu nie zaleca się zabierania na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu
na ryzyko kradzieży lub zagubienia.
5. Z niecek basenowych nie wolno korzystać osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla
nich lub dla innych osób przebywających na terenie obiektu takich jak, np. chorym na górne drogi oddechowe, choroby skóry ( grzybica, egzema, liszaje itp.), nie zagojone rany, choroby układu wydalania, cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne, z niewydolnością układu krążenia, uczulonym na środki dezynfekcyjne, itp.
6. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
7. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać ewakuację niecek basenowych.
8. Wszyscy znajdujący się na terenie basenu muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących
dyżur. Osoby niepodporządkowujące się nakazom obsługi mogą być usunięte z terenu obiektu.
9. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca.
10. Za zachowanie oraz szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice oraz opiekunowie.

III ODPŁATNOŚĆ
1. Obowiązują następujące rodzaje i ceny biletów na cały dzień:
a. normalny - dla osób powyżej 18 – go roku życia

-7,00 zł.

b. ulgowy - dla dzieci i młodzieży do 18-go roku życia

– 5,00 zł,

c. bilet rodzinny ( 4 osoby w tym min. 1 dorosła )

-19,00 zł.

d. bilet grupowy – ( grupa od 15 osób, w tym minimum 1 osoba dorosła )

– 3,00 zł.

e. wypożyczenie leżaka

– 5,00 zł.

2. Bilet upoważnia przebywania na terenie basenu w dniu zakupu w godzinach otwarcia obiektu.
3. Odstępowanie biletów osobom trzecim po zakupie jest zabronione.

IV ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik w trakcie pobytu na terenie obiektu zobowiązany jest do:
a. bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu pod rygorem opuszczenia basenu,
b. natychmiastowego reagowania na polecenia i uwagi obsługi basenu, w szczególności ratowników,
c. zachowania czystości, porządku i dyscypliny na basenie.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienie
przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wartości odtworzeniowej
zniszczonego, uszkodzonego lub zgubionego mienia.
2. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty zagubione, utracone lub skradzione na terenie obiektu.
3. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na basenie.
4. Zarządca obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe zachowanie na terenie
basenu i korzystanie z jego wyposażenia.
6. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

TELEFONY KONTAKTOWE:
–

POLICJA

– 997

–

POGOTOWIE RATUNKOWE

– 999

–

STRAŻ MIEJSKA

– 986

–

Hotel ( recepcja )

- 74/ 865 49 60

