Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 3.czerwca 2013 r

REGULAMIN
BASENU REKREACYJNEGO
Basenu w Międzylesiu
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
nr 4./2013 z dnia 3. 06. 2013 r.

1. Basen rekreacyjny jest integralną częścią Basenu w Międzylesiu i obowiązują na nim przepisy Regulaminu
ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Basen jest ogólnodostępny w godzinach funkcjonowania obiektu.
3. Basen służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych.
4. Z basenu należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom
basenu.
5. Z basenu może korzystać jednorazowo do 110 osób.
6. Zabrania się wstępu do basenu dzieciom do lat 10-ciu bez pełnoletniego opiekuna.
7. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwają ratownicy WOPR, których zaleceniom należy się bezwzględnie
podporządkować. Ratownik ma prawo i obowiązek usunąć z basenu osób, które nie stosują się do jego
poleceń, w przypadku kategorycznej odmowy podporządkowania się przepisom regulaminu może zostać
wezwana Policja.
8. Na sygnał ratownika wszyscy korzystający z basenu mają obowiązek wyjść z wody.
9. Zabrania się wstępu na basen osobom w stanie nietrzeźwym, lub będących pod wpływem środków
odurzających, posiadającym rany ciała, chorym na choroby zakaźne, a szczególnie choroby skóry.
10. Zabrania się:
a) wchodzenia do wody w stroju innym niż określonym w „Ogólnym regulaminie basenu”,
b) wskakiwania do basenu,
c) spożywania posiłków i napojów w wodzie,
d) wnoszenia do basenu rzeczy innych niż przeznaczone do zabawy w wodzie,
e) wnoszenia do basenu przedmiotów mogących uszkodzić folię wyścielającą nieckę basenową,
f) podejmowania działań markujących lub faktycznie prowadzących do topienia innych użytkowników
basenu,
g) biegania wokół niecki basenu,
h) wpychania, wrzucania osób do basenu,
i) korzystania z atrakcji wodnych w sposób narażający je na uszkodzenie.
11. Osoby niszczące urządzenia i przedmioty stanowiące wyposażenie basenu, pokrywają koszty naprawy lub
wymiany tych urządzeń.
12. W przypadku zanieczyszczenia wody w basenie z winy użytkownika skutkującym wymianą wody, osoba
odpowiedzialna zapłaci karę w wysokości 1.000 zł. Właściciel obiektu może dochodzić zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów związanych z wymianą wody na drodze postępowania cywilnego.
13. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z basenu, a osoby nie stosujące się do jego wymogów,
usuwane będą z terenu obiektu.
14. Korzystający z basenu mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do wskazań pracowników obiektu i
ratowników WOPR.
15. Niniejszy Regulamin dostępny jest w kasie obiektu oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl w
zakładce „Basen w Międzylesiu”.
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