
 

 

 
REGULAMIN – BASEN ZEWNĘTRZNY 

(wyciąg z regulaminu Obiektu) 
 

1. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym, obowiązującym wszystkich odwiedzających i 

użytkowników kompleksu sportowo – rekreacyjnego pod nazwą Gminny Park Wodny TRZEBNICA – 

ZDRÓJ, zwanego w dalszej części regulaminu Obiektem, mającym na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa, porządku i czystości w trakcie korzystania z obiektu i jego atrakcji.  

2. Każdy klient po wykupieniu biletu wstępu w kasie, otrzymuje paragon z drukarki fiskalnej. Paragon 

fiskalny należy bezwzględnie zachować na wypadek kontroli do czasu opuszczenia obiektu. 

3. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego pobytu na basenie, licząc od chwili wejścia do 

momentu opuszczenia terenu, bez względu na czas przebywania na basenie. 

4. Na terenie basenu obowiązuje używanie następujących strojów kąpielowych spełniających wymogi 

higieniczne oraz estetyczne: 

 kobiety: strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, przylegający do ciała, 

 mężczyźni: kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni lub spodenki przylegające do ciała, bez 

kieszeni. 

Zaleca się stosowanie strojów kąpielowych, które nie posiadają zamków błyskawicznych lub innych 

metalowych lub plastikowych elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 

bezpieczeństwa korzystającego lub innych użytkowników obiektu lub mogłyby być przyczyną 

uszkodzenia elementów wyposażenia obiektu. 

5. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz: 

 biegania, 

 skoków do wody,  

 wieszania się (huśtania) na drabinkach, drążkach lub innych wystających elementach, 

 pływania pod wodą bez wyraźnego zezwolenia pełniącego dyżur ratownika, 

 wpychania lub wrzucania innych osób do basenów, 

 wnoszenia i używania przedmiotów łatwo tłukących się, ostrych, pojemników ciśnieniowych (w tym 

dezodorantów, lakierów do włosów, itp.) lub przedmiotów w inny sposób niebezpiecznych, 

 używania wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obelżywe, 

 żucia gumy do żucia, 

 plucia, 

 palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, 

 używania instrumentów muzycznych i sprzętu grającego oraz innych przedmiotów powodujących 

powstawanie hałasu, 

 wnoszenia i wprowadzania zwierząt na teren obiektu, 

 używania lornetek. 

 



 

 

6. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, posiadania, spożywania lub udostępniania 

alkoholu  oraz wszelkich innych środków odurzających. 

7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba korzystająca /chcąca skorzystać z obiektu znajduje 

się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, obsługa obiektu może zwrócić się do takiej osoby z 

prośbą o poddanie się badaniu alkomatem. Odmowa poddania się takiemu badaniu uzasadnia 

odmowę wstępu na teren obiektu lub wydalenie z obiektu. 

8. Dzieci do lat 12 powinny znajdować się pod stałą opieką osób pełnoletnich. 

9. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch 

przeznaczonych specjalnie do kąpieli. 

Rodzice /opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką dzieci 

lub osoby oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane. 

10. Klient ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę na osobie i mieniu powstałą na skutek jego 

zawinionego działania lub zaniechania, polegającego na nieodpowiednim korzystaniu z obiektu i 

urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też na nieodpowiednim zachowaniu podczas 

użytkowania urządzeń w basenie i na terenie obiektu. 

11. Wypadki i szkody powstałe na terenie obiektu należy niezwłocznie zgłaszać jego obsłudze. 

12. Administracja Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ zaleca nie wnoszenie na teren obiektu 

cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy. Przedmioty wartościowe klienci mogą 

przechowywać w szafkach depozytowych zlokalizowanych przy punkcie kasowym w holu obiektu.  

13. Niecki basenowe oraz atrakcje wodne objęte są na terenie obiektu dozorem Ratowników Wodnych. 

Osoby korzystające z basenu i atrakcji wodnych zobowiązane są do podporządkowania się nakazom 

Ratowników Wodnych pełniących dyżur oraz personelu obiektu. 

Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest trzykrotny sygnał gwizdka. Po usłyszeniu sygnału 

należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia Ratowników Wodnych lub personelu. 

W przypadku złej pogody – wyładowań atmosferycznych i burzy osoby korzystające z basenu i atrakcji 

wodnych mają obowiązek opuścić niecki basenowe. 

 

 


