Regulamin BLUE BAY
1. Basen jest obiektem zamkniętym, zlokalizowanym w Silver Hotel.
2. Na terenie basenu znajdują się kamery.
3. Odwiedzający ma obowiązek przeczytać regulamin, zapoznać się z nim i przestrzegać.
4. Część rekreacyjna hotelu składa się z basenu, sauny, łaźni oraz szatni oraz zaplecza Sanitarnego,
gdzie dodatkowo znajdują się stanowiska do przebierania dla niemowląt,
5. Z basenu korzystać mogą:
- goście hotelowi,
- klienci indywidualni, którzy zgodnie z cennikiem opłacili wejście jednorazowe ,
- osoby posiadające karnety czasowe,
- dzieci wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
6. Zabrania się korzystania z basenu osobom:
- pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- z otwartymi ranami lub stanami zapalnymi skóry stanowiąc zagrożenie dla siebie jak również
sanitarno-epidemiologiczne
7. Osobom korzystającym z basenu zabrania się:
- biegania na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni i natryskach,
- skakania z brzegów basenu oraz wpychania do wody innych osób ,
- palenia tytoniu, picia alkoholu, żucia gumy oraz spożywania posiłków,
- pływania z plastrami opatrunkowymi,
- golenia oraz używania olejków lub produktów łazienkowych.
- niszczenia sprzętu i urządzeń basenu,
- używania materacy oraz innych przedmiotów uznanych za niebezpieczne.
8. Przed wejściem obowiązkowy jest prysznic.
9.

Dla własnego bezpieczeństwa, nie jest rekomendowane poruszanie się na boso oraz bieganie. W
strefie wejścia/ wyjścia proszę uważać na śliską podłogę. Nurkowanie i zabawy w basenie nie są
dozwolone.

10. Ze względów higienicznych proszę odkładać ręcznik na leżak.
11. Obowiązuje kostium pływacki, kąpielówki przylegające do ciała bez kieszonek i pasków.
12. Odzież i obuwie zewnętrzne na terenie SPA jest niedozwolone.
13. Z udogodnień korzysta się na własne ryzyko.
14. Atrakcje tj. Sauna sucha i łaźnia parowa dozwolone są od 16 roku życia.
15. Dzieci do 3 roku życia zobowiązane są do korzystania ze specjalnych pieluszek do pływania
16. Wszystkie wypadki powstałe a skutek niewłaściwego korzystania

z atrakcji są wyłączną

odpowiedzialnością Gościa.
17. Silver Hotel zastrzega, że może odmówić wstępu
18. Za zgubienie kluczyka do szafki basenowej obowiązuje kara pieniężna - 50 Pln.

