REGULAMIN BASENU
KRUPOWKA TOP MOUNTAIN RESORT - właściciel basenu
Użytkownik – gość przebywający na rezerwacji w Resorcie
1. Przed wejściem na teren basenu, użytkownik obowiązany jest zapoznać się z niniejszym
regulaminem oraz stosować się do niego w trakcie pobytu.
2. Basen jest dostępny wyłącznie dla gości Resortu w sezonie letnim.
3. Basen jest dostępny dla gości Resortu nieodpłatnie , nie jest wliczony w cenę rezerwacji .
4. Na terenie basenu obowiązują napoje zakupione w Resorcie, zabrania się wnoszenia i
spożywania napojów własnych , zabrania się wnoszenia szklanych opakowań oraz
spożywania własnych posiłków . Posiłki i inne napoje podawane są na tarasie restauracyjnym
oraz sali jadalnej obiektu gościom, którzy zamówili taką usługę , lub organizowane przez
Resort w wieży grillowej.
5. Na terenie basenu zabrania się: - biegania - skakania do wody - niszczenia wyposażenia,
rzucania kamieniami lub zmieniania ich ułożenia . Utrudniana wypoczynku pozostałym
gościom.
6. Basen jest czynny codziennie w godzinach 9.00 -21.00 Przerwa techniczna na sprzątanie
basenu jest w godzinach 14:00 – 15:00. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany godzin
otwarcia oraz w sytuacjach wyjątkowych w przypadku awarii, prac konserwacyjnych do
czasowego zamknięcia basenu – bez możliwości rekompensaty .
7. Basen ma głębokość 150 cm nie jest strzeżony przez ratownika . Za dzieci wypoczywające w
Resorcie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
8. Za rzeczy zaginione Resort nie odpowiada.
9. Na basenie obowiązuje własny strój kąpielowy oraz ręcznik basenowy wypożyczony na
Recepcji. Ręcznik otrzymuje gość za kaucją na Recepcji . W przypadku stwierdzonego
trwałego zniszczenia / zabrudzenia ręcznika uniemożliwiającego jego dalsze udostępnianie
opłata kaucji nie podlega zwrotowi.
10. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których występują: - choroby skóry np. grzybica,
rumień, itp. - otwarte skaleczenia - choroby zakaźne - choroby infekcyjne
11. Zabrania się wstępu na teren basenu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych.
12. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho – majtkach.
13. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność
ponosi opiekun grupy.
14. Osoba która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona 100% kosztami
wymiany wody w basenie oraz godzinami pracy obsługi lub serwisu. W przypadku dzieci
odpowiedzialność poniesie opiekun.
15. Resort zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi użytkownikowi w sytuacji gdy
niniejszy regulamin został naruszony, z tego tytułu nie będzie przysługiwała żadna
rekompensata.
15. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę
potrzeby udzielenie pomocy. W razie nieszczęśliwego zdarzenia należy powiadomić obsługę
obiektu i wezwać pomoc na nr alarmowy : Pogotowie Ratunkowe 999/112

