REGULAMIN BASENU
1. Basen rekreacyjny jest integralną częścią Oazy Mazurskiej. Podczas korzystania
z basenu rekreacyjnego obowiązują zapisy Regulaminu Oazy Mazurskiej oraz
niniejszego. W dalszej części Regulaminu basen rekreacyjny nazywany jest
Basenem.
2. Korzystanie z Basenu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
Regulaminem oraz akceptacją zawartych w nim zapisów.
3. Basen ma wymiary 5 x 10 metrów oraz głębokość 1,3 metra i jest obiektem
niestrzeżonym.
4. Basen jest czynny w sezonie wakacyjnym – od 1 maja do 30 września codziennie
w godzinach 10:00 – 20:00.
5. Basen jest miejscem kąpieli Gości Oazy Mazurskiej oraz osób upoważnionych
przez Właściciela.
6. Korzystając z Basenu należy zachować szczególną ostrożność i stosować
się do wszystkich znaków i informacji w obrębie Basenu, w tym tablic
informacyjnych takich jak: Śliska Nawierzchnia, Nie Biegać itp.
7. Zabrania się korzystania z Basenu przez zwierzęta.
8. Kontrola jakości wody w Basenie odbywa się codziennie.
9. Dezynfekcja i pielęgnacja wody odbywa się przy wykorzystaniu atestowanej
chemii basenowej.
10. Próbki potwierdzające aktualną kondycję wody przechowywane są 24h od
dokonanych pomiarów.
11. Woda w Basenie jest filtrowana, a w razie potrzeby również podgrzewana.
12. Korzystanie z Basenu odbywa się na własną odpowiedzialność.
13. Dzieci oraz młodzież do lat 18 mogą korzystać z Basenu wyłącznie pod
nadzorem dorosłego opiekuna.
14. Do Basenu należy wchodzić oraz wychodzić z niego w wyznaczonym do tego
miejscu (schody z poręczą).
15. Korzystanie z Basenu jest dozwolone jedynie w odpowiednim stroju
kąpielowym.
16. Z atrakcji Basenu należy korzystać w sposób bezpieczny, nie stwarzając
zagrożenia dla siebie i innych Użytkowników.
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17. Zabrania się wchodzić do Basenu z ostrymi przedmiotami oraz biżuterią,
zegarkiem czy okularami korekcyjnymi.
18. Zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych, w tym: wpychania oraz
wskakiwania do wody.
19. Zabrania się wrzucania do wody wszelkich przedmiotów, w tym również kamieni
ze ścieżek, które mogą wpływać na czystość wody w Basenie. Wyjątek stanowią
zabawki oraz ekwipunek służący do pływania i nurkowania.
20. W Basenie oraz jego najbliższym otoczeniu zabrania się palenia tytoniu oraz
wszelkich wyrobów tytoniowych.
21. Zabrania się wchodzenia do Basenu z jedzeniem.
22. W przypadku zanieczyszczenia wody w Basenie z winy Użytkownika zostanie on
obciążony kosztami związanymi z doprowadzeniem wody do stanu wyjściowego,
włącznie z kosztami całkowitej wymiany wody.
23. Zabrania się korzystania z Basenu osobom z uszkodzoną skorą, grzybicą,
ranami, chorobami skory, chorobami zakaźnymi oraz chorobami mogącymi
stwarzać zagrożenie zachłyśnięcia się jak: padaczka, czy zaburzenia równowagi.
24. Zabrania się wnoszenia na teren Basenu ostrych narzędzi, szklanych pojemników
i naczyń oraz przedmiotów niebezpiecznych.
25. Zabrania się korzystania z Basenu pod wpływem alkoholu, środków odurzających
oraz psychoaktywnych.
26. Zabrania się korzystania z Basenu w czasie trwania automatycznego
czyszczenia Basenu z użyciem odkurzacza basenowego.
27. Użytkownik łamiący zapisy niniejszego Regulaminu może zostać wyproszony z
Basenu przez Właściciela bądź członka personelu Oazy Mazurskiej.
28. W razie wypadku spowodowanego niestosowaniem się do Regulaminu
odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
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