Sulęcin dnia 12.06.2015

REGULAMIN
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH
W OŚRODKU KORMORAN
.
1. Basen jest czynny codziennie od godz.1000-20.00.wyłącznie dla gości którzy wcześniej opłacili wstęp i
otrzymali zegarek na rękę który należy nosić celem identyfikacji oraz dostępu na plaże basenową.
2. Przed wejściem na Basen należy bezwzględnie zapoznać się z “Regulaminem Basenu”.
3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń
osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Basenu mogą być usuwane z obiektu.
4. Na Basenie obowiązuje zakaz spożywania napojów w szklanych opakowaniach, napojów alkoholowych
oraz używania mydła i wszelkich środków kosmetycznych, oraz odurzających. Zabroniony jest także
wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na Basenie muszą niezwłocznie podporządkować się nadawanym
komunikatom lub sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym.
6. Jednocześnie z basenu może korzystać maksymalnie do 80 osób.
7. Na Basenie i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby
głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
8. Na Basenie obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy . Ponadto obowiązuje włożenie odpowiedniego
obuwia typu klapki.
9. Każdy uczestnik kąpieli zobowiązany jest przed wejściem na Basen do umycia całego ciała pod
prysznicem.
10. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na plaży basenowej zabrania się: biegania,
wpychania do wody innych użytkowników, skoków do wody, wchodzenia na balustrady i inne elementy
konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów a także wrzucania do wody
wszelkich przedmiotów.
11. Osobom, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, choroby
zakaźne oraz u których stwierdzono brak higieny osobistej nie będą dopuszczone do korzystania z
Basenu. Osoby chorujące na epilepsję i inne choroby mogące spowodować zagrożenie życia podczas
kąpieli zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie osoby odpowiedzialnej.
12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Basenu i atrakcji wodnych ze szczególną
ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
13. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na Basenie oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
14. Kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub
dokumenty.
15. Za zawinione zniszczenie, uszkodzenie elementów wyposażenia Basenu klient zobowiązany jest do
naprawienia wyrządzonej szkody.
16. Wysokość opłat za wyrządzone szkody ustali Kierownictwo Ośrodka Kormoran.
17. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu Basenu.
Kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
18. Każdy uczestnik korzystający z Basenów akceptuje regulamin.
19. Skargi i wnioski należy zgłaszać w recepcji Ośrodka Kormoran.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i pilnowanie swoich
pociech
Baseny zewnętrzne z podgrzewaną wodą:
Duży Basen temp 27 stopni celcjusza
Mały Basen (brodzik dla dzieci) 31 stopni celcjusza

Sulęcin 12.06.2015

BADEORDNUNG
BADEORDNUNG DES SCHWIMMBADS BEIM ERHOLUNGSZENTRUM KORMORAN
20. Das Schwimmbad ist täglich von 1000 bis 2000 Uhr offen nur für die Gäste, die die Zulassung bezahlt
hatte und erhielt eine Armbanduhr, die den Zweck der Identifikation und Zugang zum Strand PoolBereich tragen sollte.
21. Vor dem Eingang muss man sich mit der Badeordnung bekannt machen.
22. Personen, die öffentliche Ordnung verstößt, werden die Bestimmungen dieser Verordnung nicht auf den
Kommando für das reibungslose Funktionieren des Schwimmbad verantwortlich gelten können dem
Objekt entfernt werden.
23. Im Schwimmbad darf man keine Getränke in Glasbehältern zu konsumieren, der Verbot die
alkoholischen Getränke und sonstige Lebensmittel mitzuführen, sowie Seife und sonstige
Kosmetikmittel zu benutzen, Betäubungsmittel zu geniessen. Der Eintritt ist auch für die Personen
verboten, deren Verhalten vom Alkohol- oder Betäubungsmittelgenuss zeugt.
24. Alle Personen die sich am Schwimmbad befindenden, müssen unbedingt den Anweisungen,
Bekanntmachungen, Warnsignalen und Informationen folgen.
25. Auf einmal dürfen maximal 80 Personen des Schwimmbad benutzen.
26. Am Schwimmbad und in anderen Räumen des Objektes soll man Ruhe aufbewahren und bei Notfall soll
man laut und entscheiden Hilfe rufen.
27. An der Schwimmbad gilt ausschliesslich Badeanzug. Außerdem entsprechende Schuhe – Badelatschen.
28. Jeder Badegast hat die Pflicht sich vor dem Eintritt auf die Schwimmbad zu duschen.
29. Um Ordnung und Sicherheit am Schwimmbadstrand zu gewährleisten, ist verboten: zu laufen, ins
Wasser andere Badegäste zu schieben, ins Wasser zu springen, Geländer und andere
Konstruktionselemente zu betreten, Rettungsgeräte für andere Zwecke zu benutzen, sowie fremde
Gegenstände ins Wasser zu werfen.
30. Die Personen, die an eine Hautkrankheit leiden, offene Wunden haben, ansteckende Krankheiten tragen
oder bei denen keine persönliche Hygiene festgestellt wird, werden nicht zum Schwimmbad zugelassen.
Die Personen, die an Fallsucht oder an andere Krankheiten leiden, die beim Baden das Leben der
Gefahr aussetzen, sind verpflichtet über diese Tatsache die zuständige Person zu informieren.
31. Die Personen mit nicht stabilisierten Gesundheitszustand sollen sehr vorsichtig das Baden und
Wasserattraktionen geniessen, und zwar nach der vorherigen Absprache mit dem Arzt.
32. Kinder bis 12 Jahren dürfen sich in der Schwimmhalle und im Schwimbad nur unter Aufsicht der
volljährigen Personen aufhalten.
33. Die Leitung des Schwimmbads haftet nicht für die im Objekt verlorenen Gegenstände oder Dokumente.
34. Für vorsätzliche Beschädigungen, Zerstörungen der Ausstattung des Schwimmbads ist der Badegast zur
Entschädigung verpflichtet.
35. Die Höhe der Entschädigung bestimmt die Leitung des Erholungszentrums KORMORAN.
36. Die Leitung des Erholungszentrums KORMORAN haftet nicht für die Unfälle und Ereignisse, die durch
Missachtung dieser Ordnung verursacht werden.
37. Jeder Teinehmer,der den Freibad benutz akceptiert die Benutzungsordnung.
38. Klagen und Fragen sind die der Leitung des Erholungszentrums KORMORAN zu melden.

Bitte seien Sie vorsichtig und beobachten ihre Kinder.
Schwimmbads mit erwämte Wasser:
Ein großes Schwimmbad-27° C
Ein kleines Schwimmbad-31° C

