REGULAMIN
BASENU KĄPIELOWEGO W ZGORZELCU
1/
Basen odkryty znajduję się pod administracją Centrum Sportowo
Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
Telefon 075 64 92 706
2/ Basen czynny jest od godz. 1000 do 1800.
3/ Zawieszone na wieży do skoków flagi oznaczają:
biała
- kąpiel dozwolona,
czerwona - zakaz kąpieli.
4/ Ratowników można poznać po pomarańczowym lub czerwonym kolorze
ubioru, koszulką z napisem ratownik.
5/ Osoby nie umiejące pływać powinny kąpać się w brodziku oraz niecce
średniej. W niecce dużej jedynie do granicy oznaczonej bojami.
6/ Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub
oznakami chorób stwarzających zagrożenie niebezpieczeństwa dla innych osób
nie będą wpuszczane na basen.
7/ Dzieci do lat 7 mogą przebywać na basenie oraz kąpać się wyłącznie pod
opieką osób pełnoletnich.
8/ Nie wolno wprowadzać na basen psów i innych zwierząt.
9/ Zakazuje się wjazdu na basen rowerów oraz pojazdów mechanicznych takich
jak motocykle, samochody.
10/ Przed wejściem do wody należy obowiązkowo umyć się pod prysznicem.
11/ Na terenie całego obiektu nie wolno biegać, popychać się oraz wrzucać do
wody.
12/ Należy bezwzględnie przestrzegać przepisy sanitarne oraz porządkowe i nie
zaśmiecać obiektu. Odpadki i śmieci należy wrzucać do pojemników.
13/ Korzystanie z basenu dozwolone jest wyłącznie w strojach kąpielowych.

14/ Przy korzystaniu z basenu nakazuje się zachowanie nie narażające na
niebezpieczeństwo siebie oraz innych użytkowników.
15/ Wszystkie osoby znajdujące się na basenie zobowiązane są do
bezwzględnego przestrzegania poleceń ratowników, obsługi basenu oraz
pracowników ochrony. Ratownicy odpowiadają za bezpieczeństwo osób
korzystających z basenu.
16/ Korzystanie ze skoczni może odbywać się jedynie za zgodą i pod nadzorem
ratowników.
W razie niepodporządkowania się poleceniom ratowników skocznia będzie
zamknięta.
17/ Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania
z kąpieli osób nietrzeźwych oraz osób korzystających z kąpieli w miejscach
niedozwolonych.
18/ Zakazuje się wnoszenia, spożywania oraz sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie basenu.
19/ Obsługa nie odpowiada za kradzieże na obiekcie oraz za przedmioty
pozostawione.
20/ Przebywanie na obiekcie może odbywać się tylko z ważnym, wykupionym
w kasie biletem wstępu, który należy zachować do kontroli.
Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia.
20/ Za zniszczenia oraz dewastacje urządzeń obiektu winni będą pociągnięci do
odpowiedzialności.
21/ Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą
usuwane z obiektu bez zwrotu za bilet wstępu na basen.
22/ W razie skaleczenia lub innego urazu po pierwszą pomoc należy zwrócić się
do ratowników.
Przy poważniejszych urazach należy zgłosić potrzebę wezwania pogotowia.
23/ Nie zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu nie zwalnia od
odpowiedzialności w przypadku jego naruszenia przez osoby przebywające na
terenie pływalni
23/ Skargi i wnioski dotyczące pracy basenu przyjmuje Prezes Centrum
Sportowo Rekreacyjnego.

