REGULAMIN Wanny SPA/JACUZZI

1. Wanna JACUZZI jest integralną częścią Basenu i obwiązują w niej przepisy
Regulaminu Ogólnego Basenu oraz niniejszego Regulaminu.

2. Przed wejściem do wanny JACUZZI należy się zapoznać z Regulaminem oraz

przeciwwskazaniami do korzystania z usługi kąpieli w Jacuzzi.
3. Wanna Jacuzzi dostępna jest dla wszystkich użytkowników, posiadających
wykupiony wstęp na Basen.
4. Z wanny Jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których
dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Dłuższe
przebywanie w wannie może wywołać przegrzanie organizmu, którego
symptomami jest nagły spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy, zasłabnięcie.
5. 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.
6. Za skutki zdrowotne przebywania w wannie Jacuzzi kierownictwo Basenu nie
ponosi odpowiedzialności, korzystanie z Jacuzzi odbywa się na własne ryzyko
użytkownika.
7. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w wannie Jacuzzi wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
8. Nie wolno korzystać z wanny Jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i obsługa
Basenu. Wszystkie osoby korzystające z wanny Jacuzzi są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
10.
Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu
będą usuwane z wanny Jacuzzi a także z terenu Basenu.
W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W WANNIE
JACUZZI LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY
SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI
1. Wejście do wanny jacuzzi może się odbywać wyłącznie od strony uchwytów.
2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.

3. Podczas wychodzenia czy też wchodzenia do wanny Jacuzzi należy zachować
szczególną ostrożność.
4. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
5. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 min.
6. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
7. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.
8. Czepki kąpielowe są obowiązkowe w wannie jacuzzi.
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ZABRANIA SIĘ
Powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i
bezpieczeństwu osób korzystających z wanny Jacuzzi lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek,
Wchodzenia i wychodzenia z wanny Jacuzzi w inny sposób niż poprzez
schodki,
Użytkowania wanny Jacuzzi gdy wyłączona jest instalacja napowietrzająca,
Użytkowania wanny Jacuzzi, gdy dostęp do wanny jest zakazany,
Wpychania osób do wanny Jacuzzi,
Wnoszenia do wanny Jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów i substancji
chemicznych np. szamponów, olejków, soli kąpielowych itp.,
Przebywania w wannie Jacuzzi w pozycji stojącej,
Zanurzania głowy i twarzy,
Wylewania wody z wanny Jacuzzi

UWAGA!
Dłuższe przebywanie w wannie Spa może wywołać przegrzanie organizmu
hipertermii. Symptomy hipertermii to nagły spadek ciśnienia krwi, zawrotu
głowy, zasłabnięcie.

