
REGULAMIN OBIEKTU 

 

1. Osoby korzystające z usług klubu zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz 

kulturalnego zachowywania się . 

2. Na terenie klubu mogą przebywać tylko osoby korzystające z jego usług. 

3. Po przyjściu do klubu należy zgłosić się do recepcji. 

4. Na terenie klubu obowiązuje strefa zmiennego obuwia. 

5. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających a także spożywania ww. środków na terenie obiektu. Jeżeli pracownik klubu uzna, że 

dana osoba jest nietrzeźwa lub po wpływem środków odurzających może odmówić jego wejścia do 

klubu lub go wyprosić z obiektu. 

6. Osoby przebywające na terenie kluby zobowiązane są do opuszczenia strefy basenowej 15 

minut przed zamknięciem.  

 Goście hotelowi mogą korzystać z całego obiektu codziennie 7.00-9.00 oraz 18.00-22.30. 

Ostatnie wejście na teren obiektu 22.00 w tygodniu, w weekendy 21.30. 

 Od pon. do pt. 16.00-18.00 odbywają się zajęcia zorganizowane (aqua aerobik/ nauka 

pływania), w tym czasie goście hotelowi mogą korzystać tylko z siłowni, jacuzzi, sauny. Jeżeli są 

wolne miejsca w basenie, można uczestniczyć za darmo w zajęciach. 

 Kliencie zewnętrzni mogą korzystać z obiektu po wcześniejszej rezerwacji miejsca w 

godzinach otwarcia klubu, maksymalnie do 22.00 w tygodniu. W weekendy do 21.45. Ostatnie 

wejście na teren klubu 21.30. 

7. W strefie basenowej (basen + sauna + jacuzzi) może przebywać max. 15 osób. 

8. W strefie siłowni może przybywać max. 7 osób. 

9. Na terenie klubu obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz wnoszenia przedmiotów 

szklanych. 

10. Z basenu mogą korzystać dzieci powyżej 3 roku życia pod opieką osoby dorosłej. 

11. Rzeczy osobiste należy zostawić w zamykanych szafkach. Klucz do szafki zostanie wydany 

jedynie za kaucją zwrotną w wysokości 10zł. W przypadku zgubienia klucza, kaucja nie zostanie 

zwrócona. 

12. Każda osoba korzystająca ze strefy mokre zobowiązana jest umyć ciało przed wejściem do 

strefy oraz każdorazowo spłukać się po wyjściu z sauny. 

13. Personel klubu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste klientów.  

14. W strefie basenowej obowiązuje strój kąpielowy (zakaz wchodzenia w koszulce, getrach). 

Natomiast na terenie siłowni – strój sportowy oraz obuwie sportowe.  



15. W saunach obowiązuje ręcznik, zakaz wchodzenia nago. 

16. Wskazane jest posiadanie własnego ręcznika. Istnieje możliwość wypożyczenia odpłatnie 

ręcznika. 

17. Wszystkie urządzenia oraz cały sprzęt może być wykorzystywany tylko zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem. 

18. Po zakończeniu ćwiczeń, ćwiczący zobowiązany jest do uprzątnięcia stanowiska ćwiczeń. 

19. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.  

20. Za wszelkie szkody powstałe na terenie klubu z winy klienta odpowiada klient.  

21. Klub zastrzega sobie prawo do prac konserwacyjny lub wyłączenia niesprawnych urządzeń. 

22. Obiekt jest monitorowany, za wyjątkiem szatni. 

23. Zajęcia grupowe będą prowadzone min. 3 osoby, max 15 osób. 

 


