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Regulamin basenu rekreacyjnego ośrodka Lusowski Zdrój SPA BY NATURE 

 
 
1. Basen rekreacyjny (dalej jako Basen) położony jest na terenie Obiektu rekreacyjnego Lusowski 

Zdrój (dalej Obiekt), składa się z szatni oraz hali basenowej, na której znajduje się niecka basenowa 
o wymiarach 13m na 6m, o oznakowanej głębokości 0,90 — 1,30 m.,  

2. Przed wejściem na Basen należy OBOWIĄZKOWO zapoznad się z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu (dalej jako Regulamin) oraz Przepisami porządkowymi obowiązującymi na terenie 
Basenu. 

3. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz  
zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

4. Z hali basenowej korzystad można wyłącznie w obecności ratownika. 

5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, niestosujące się do zaleceo 
ratownika lub służb porządkowych będą usunięte z terenu Obiektu. 

6. Ze względów bezpieczeostwa, na terenie Basenu należy korzystad z obuwia antypoślizgowego.  
7. Na terenie Basenu zabrania się biegania wokół niecki basenowej, spychania innych użytkowników 

do wody, zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeostwu własnemu oraz innych 
użytkowników obiektu, skoków do wody, wnoszenia opakowao szklanych, ostrych narzędzi oraz 
innych przedmiotów niebezpiecznych, konsumpcji artykułów żywnościowych, wrzucania do wody 
naczyo, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, niszczenia wyposażenia i 
zanieczyszczania wody basenowej, używania w basenie mydła i innych środków chemicznych, 
wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzad zagrożenie utonięcia i narażad zdrowie 
innych osób korzystających z pływalni. 

8. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszad ratownikowi. 

9. Dzieci do lat 7 mogą przebywad na Basenie WYŁĄCZNIE pod opieką osoby pełnoletniej. Nie dotyczy 
to zajęd GRUPOWEJ NAUKI PŁYWANIA I GRUPOWEGO OSWAJANIA Z WODĄ, podczas których za 
uczestników odpowiada instruktor.  

10.  Kierownictwo Obiektu nie odpowiada za wypadki wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.  
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Przepisy porządkowe basenu rekreacyjnego ośrodka  

Lusowski Zdrój SPA BY NATURE 
 

 

1. Basen rekreacyjny (dalej jako Basen) położony jest na terenie Obiektu rekreacyjnego Lusowski 
Zdrój (dalej Obiekt), składa się z szatni oraz hali basenowej, na której znajduje się niecka 
basenowa o wymiarach 13m na 6m, o oznakowanej głębokości 0,90 — 1,30 m.  

2. Korzystanie z szatni (szafy ubraniowe w holu Recepcji oraz szafki w szatniach na terenie Basenu) 

jest obowiązkowe. 

3. Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzid, czy szafka została zamknięta. 
Za rzeczy osobiste, pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach otwartych lub 
nieprawidłowo zamkniętych, kierownictwo Obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Osoby wchodzące na teren Basenu są zobowiązane do zmiany obuwia z zewnętrznego na 
basenowe, a podczas przebywania w wodzie basenu– do zakładania czystego stroju kąpielowego. 
Zabrania się przebywania w wodzie basenu w bieliźnie. 

5. Dzieci do lat dwóch mogą przebywad w wodzie basenu jedynie w specjalnych, szczelnych pielucho-
majtkach (do nabycia w recepcji). 

6. Przed wejściem do hali basenowej każdy użytkownik zobowiązany jest do dokładnego umycia 
całego ciała mydłem oraz zdezynfekowania stóp, używając w tym celu dezynfektora znajdującego 
się przy wejściu do hali basenowej. 

7. Zabrania się korzystania z Basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, 
częste iniekcje dożylne, choroby zakaźne, epilepsję, trudności w oddychaniu lub zaburzenia 
równowagi, otwarte skaleczenia, niedostateczną higienę osobistą. 

8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystad z niecki basenowej ze szczególną 
ostrożnością, po konsultacji z lekarzem. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki zdrowotne przebywania na terenie Obiektu. 

9. Ratownik pełniący dyżur na hali basenowej sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem 
Regulaminu Basenu Rekreacyjnego oraz niniejszych przepisów porządkowych. Wszystkie osoby 
korzystające z Basenu zobowiązane są do podporządkowania się wskazaniom/nakazom/zakazom 
ratownika. 

10. Za wszelkie szkody w mieniu właściciela Obiektu, poczynione przez Użytkownika a wynikające z 
jego niewłaściwego działania lub zaniechania odpowiedzialnośd ponosi Użytkownik i to do 
wysokości 100% wartości szkody. 

11. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialnośd materialną ponoszą jego 
prawni opiekunowie. 

12. Zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki ubraniowej w szatni basenowej powoduje przepadek 
pobranej kaucji w wysokości 20 zł, przy czym kluczyk nie oddany w recepcji w dniu korzystania z 
basenu uważa się za zgubiony. Jeżeli kaucja z jakiejkolwiek przyczyny nie została pobrana, Klient 
jest zobowiązany zapłacid za zagubiony lub zniszczony kluczyk kwotę 20 zł. 

 
 


