REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI

1. Wanna jacuzzi jest integralną częścią Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śląskich. Korzystający
z wanny jacuzzi jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania ogólnego Regulaminu Słonecznego Parku
Wodnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do
korzystania z kąpieli w jacuzzi.
3. Za skutki zdrowotne przebywania w wannie jacuzzi Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności, korzystanie z wanny jacuzzi odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
4. Z urządzenia mogą korzystać osoby, które ukończyły 12 rok życia. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać
w jacuzzi wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Przed przystąpieniem do kąpieli należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
6. Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie pływalni pod nadzorem opiekuna mogą korzystać z jacuzzi
tylko w jego obecności.
7. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do
korzystania z zabiegów.
8. Osoby chore oraz z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi,
a także kobiety w ciąży mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem.
9. Osobom przebywającym w wannie jacuzzi ZABRANIA SIĘ:
 korzystać z wanny jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających
z wanny,
 wchodzenia i wychodzenia z wanny jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki,
 wnoszenia ze sobą do wanny jacuzzi przedmiotów elektronicznych,
 skoków, wpychania osób do wanny jacuzzi,
 wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych, np. szamponów,
olejków, soli kąpielowych itp.,
 siadania na brzegu niecki jacuzzi,
 manipulowanie przy dyszach i pokrętłach, wylewania wody z wanny jacuzzi.
10. Zaleca się pobyt w jacuzzi nie dłuższy niż 15 minut. Przebywanie powyżej tego czasu może spowodować
przegrzanie organizmu, zawroty głowy, osłabnięcie. W takim przypadku należy niezwłocznie opuścić jacuzzi
i udać się na odpoczynek, ewentualnie wezwać pomoc ratowników lub obsługi obiektu.
11. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi
wodnemu.
12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy wodni i obsługa Słonecznego Parku
Wodnego. Wszystkie osoby korzystające z wanny jacuzzi są zobowiązane do wykonywania ich poleceń.
13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu
Słonecznego Parku Wodnego po obowiązkowym uregulowaniu opłaty za pobyt.
14. Wszelkie uwagi, zażalenia i wnioski użytkownicy jacuzzi mogą zgłaszać Kierownikowi Słonecznego Parku
Wodnego w formie pisemnej.
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