REGULAMIN
ŻMIGRODZKIEGO BASENU „AQUAGRÓD”

1. Obiekt administrowany jest przez Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
zwany dalej ZPK.
2. Obiekt jest otwarty codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 19:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10:00 – 19:00.
3. Korzystanie z obiektu i wypożyczalni sprzętu jest płatne.
4. Zakupiony bilet wraz z paskiem uprawnia do bezpłatnego korzystania
z urządzeń i boisk oraz do wyjścia poza teren obiektu w dniu zakupu biletu.
5. Dzieci w wieku do 12 lat mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Leżakowanie oraz kąpiel dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.
7. Osoby korzystające z basenu obowiązuje strój kąpielowy.
8. Przed wejściem na teren basenu każdy użytkownik zobowiązany jest do
obmycia całego ciała.
9. Ratownikami są zatrudnione osoby zatrudnione przez ZPK i noszące
koszulkę w kolorze czerwonym i czapeczkę z napisem „RATOWNIK”.
10.Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania obiektu należy kierować do
ratowników, kierownika OSiR-u lub dyrektora ZPK.
11.Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są ściśle przestrzegać i
stosować się do poleceń ratownika oraz obsługi obiektu.
12.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu
będą usuwane z terenu obiektu.

ZAKAZY
1. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
innych środków psychoaktywnych.
2. Nie wolno sprzedawać, podawać, wnosić i spożywać napojów alkoholowych
na terenie obiektu.
3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
4. Zabrania się wejścia do wody osobom z ranami otwartymi oraz zakaźnymi
chorobami skóry.
5. Zabrania się skakania do wody oraz siadania na barierkach wyznaczających
strefę czystą.

6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
7. Zabrania się zanieczyszczania wody w basenie poprzez używanie mydła,
środków czystości oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych.
8. Zabrania się prowadzenie handlu obnośnego bez zgody administratora.
9. Osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
wchodzić do wody wbrew zakazom ratowników oraz w czasie, w którym
wywieszona jest flaga czerwona;
niszczyć urządzeń i sprzętu na obiekcie basenu kąpielowego;
wchodzić do pomieszczeń technicznych, obsługujących pracę kąpieliska;
zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób;
wrzucać do wody innych osób;
zaśmiecać terenu pływalni;
hałasować i biegać po obejściach basenu;
wywoływać fałszywego alarmowania i używać sygnałów dźwiękowych;
wzniecać ognisk i grillować – poza miejscami do tego wyznaczonymi;
korzystać ze zjeżdżalni niezgodnie z regulaminem znajdującym się przy
wejściu do zjeżdżalni.
wchodzić w obuwiu w tzw. „strefę czystą”.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za przedmioty wniesione na teren obiektu administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
2. Ze względu na bezpieczeństwo kąpiących się zalecana jest wzajemna
obserwacja i asekuracja oraz w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
3. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny i urządzenia obiektu ponoszą
odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
4. Ratownicy nie ponoszą odpowiedzialności za kąpiących się po godzinach
otwarcia.
5. Użytkownicy obiektu przed wejściem na obiekt otrzymują kolorowe paski,
które należy umieścić w widocznym miejscu na przegubie ręki.
6. W momencie utraty paska należy niezwłocznie o zaistniałym fakcie
poinformować kasę basenu, przedstawiając paragon fiskalny otrzymany
podczas zakupu biletu wstępu,
7. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty
wartościowe pozostawione w szafkach.
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