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REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI BASENU ZADOLE

1. Wanna jacuzzi jest integralną częścią Basenu Zadole - obiekt wielofunkcyjny wraz 
z pływalnią zarządzanego przez Katowickie Wodociągi S.A. z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Obrońców Westerplatte 89 (zwanym dalej Administratorem) i obowiązują na niej 
przepisy Regulaminu Ogólnego Basenu Zadole oraz niniejszego Regulaminu.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z wanny jacuzzi korzystający zobowiązani są do 
zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania.

3. Wanna jacuzzi dostępna jest dla wszystkich użytkowników posiadających wykupiony 
wstęp na strefę pływalni.

4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem 
mydłem i ciepłą wodą.

5. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.

6. Z wanny jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie 
stanowią przeciwskazań do użytkowania.

7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi 
i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny jacuzzi ze szczególną 
ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

8. Zabrania się korzystania z wanny jacuzzi osobom ze schorzeniami zakaźnymi, 
dermatologicznymi oraz ranami otwartymi i opatrunkami.

9. Zabrania się korzystania z wanny jacuzzi dzieciom do lat 3, używających pampersów.

10. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką opiekuna.

11. Zabrania się korzystania z wanny jacuzzi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających.

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy 
Administratora obiektu. Wszystkie osoby korzystające z wanny jacuzzi są zobowiązane 
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą 
usuwane z wanny jacuzzi.

14. Za skutki zdrowotne związane z przebywaniem w wannie jacuzzi korzystający odpowiada 
osobiście.

15. W razie szkody spowodowanej nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu 
obowiązującego na terenie Basenu Zadole oraz instrukcji korzystania z wanny jacuzzi 
wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

16. Korzystanie z wanny jacuzzi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
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INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI

1. Wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.

2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.

3. W jednej wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.

4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 minut (ze względu na podwyższony poziom 
środka dezynfekującego).

5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.

6. Wszelkie nieprawidłowości i dolegliwości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu 
ratownikowi lub obsłudze Basenu Zadole.

7. Osobom przebywającym w wannie jacuzzi zabrania się:

- powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu 
osób korzystających z wanny mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,

- użytkowania wanny jacuzzi, gdy dostęp jest zakazany,

- wpychania osób do wanny jacuzzi,

- wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów lub substancji 
chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych, jedzenia i picia itp.

- zanurzania głowy i twarzy, nurkowania,

- nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za 
nieprzyzwoite lub obraźliwe,

- manipulowania przy dyszach i pokrętłach,

- siadania na obrzeżu wanny jacuzzi,

- korzystania ze sprzętu pływackiego takiego jak: dmuchane koła, rękawki, deski, 
płetwy,

- wylewania wody z wanny jacuzzi.

Przyjął: Zarząd Spółki Uchwałą 2022- ^2, z dnia ^
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