
REGULAMIN STREFY BASENOWEJ 

BALTIVIA Sea Resort **** 
 

 

§ 1. 

Przedmiot Regulaminu 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie         

Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort ****, w skład której wchodzą: sauna fińska,            

łaźnia parowa, jacuzzi oraz basen rekreacyjny. 

2. Do korzystania ze Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** uprawnieni są wyłącznie            

Goście hotelowi. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające i korzystające ze Strefy Basenowej          

BALTIVIA Sea Resort ****. W zakresie, w jakim Regulamin dotyczy wszystkich osób            

przebywających na terenie Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort ****, obowiązuje on           

daną osobę od chwili wejścia do tejże Strefy. 

4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji i na stronie internetowej BALTIVIA Sea             

Resort ****: www.baltivia.pl. 

5. Wejście do Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** jest równoznaczne z           

zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień. 

 

§ 2. 

Godziny otwarcia 

 

1. Strefa Basenowa BALTIVIA Sea Resort **** czynna jest codziennie w godzinach 10:00 –             

22:00. Wszelkie informacje dotyczące zmian w zakresie godzin otwarcia będą dostępne           

w Recepcji BALTIVIA Sea Resort **** oraz poprzez wywieszenie informacji przez           

wejściem do Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** i obowiązują od momentu            

ogłoszenia. 

2. W przypadku awarii lub innych wypadków, korzystanie ze Strefy Basenowej BALTIVIA           

Sea Resort **** może zostać w określonych dniach lub godzinach ograniczone lub            

całkowicie wyłączone. 

3. Osoby korzystające ze Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** powinny opuścić           

wszystkie urządzenia, co najmniej 15 minut przez jej zamknięciem. 

 

 

 

 

 

 

§ 3. 



Ogólne zasady korzystania ze Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** 

 

1. Ze Strefy Basenowej Goście BALTIVIA Sea Resort **** korzystają nieodpłatnie. 

2. Korzystanie ze Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** nie jest objęte nadzorem            

ratownika wodnego. Wszelkie zagrożenia oraz zdarzenia niebezpieczne należy        

natychmiastowo zgłaszać obsłudze BALTIVIA Sea Resort ****. 

3. Dzieci poniżej 14. roku życia mogą przebywać w Strefie Basenowej BALTIVIA Sea Resort             

**** wyłącznie pod ścisłym nadzorem rodziców lub innych opiekunów prawnych.          

Rodzice lub opiekunowie odpowiedzialni są za zapewnienie bezpieczeństwa swoich         

dzieci w trakcie korzystania ze Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort ****. 

4. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest samodzielne pozostawanie w Strefie         

Basenowej BALTIVIA Sea Resort ****. Ze Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort ****, w             

danym momencie, muszą korzystać co najmniej 2 osoby pełnoletnie. 

5. Przed wejściem do Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** użytkownicy          

zobowiązani są do skorzystania z przebieralni – konieczna jest zmiana obuwia i            

wierzchniej odzieży oraz pozostawienie urządzeń mogących ulec zniszczeniu, w         

szczególności telefonów komórkowych w szatni. Zaleca się pozostawienie cennych         

przedmiotów w pokoju.  

6. Za rzeczy zaginione lub skradzione ze Stefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** nie             

odpowiada. 

7. W całej Strefie Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** obowiązuje strój kąpielowy, tj.: 

a. kobiety – strój jedno lub dwu częściowy, 

b. mężczyźni – kąpielówki albo przylegające do ciała spodenki bez kieszeni. 

8. Strój kąpielowy nie może posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów          

metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia          

korzystających, jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia. 

9. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do Strefy Basenowej BALTIVIA Sea           

Resort ****, w tym w szczególności do sauny, łaźni, jacuzzi oraz do basenu             

rekreacyjnego, do dokładnego umycia całego ciała, z użyciem mydła. Czynność tę           

należy powtórzyć po każdym skorzystaniu z toalety. 

10. Dzieci do lat 3 mogą przebywać w Strefie Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** tylko w               

specjalnych pielucho – majtkach. 

11. W Strefie Basenowej BALTIVIA Sea Resort ****  zabrania się:  

● wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, 

● biegania, 

● skakania do wody, 

● spychania i popychania innych osób, 

● wrzucania innych osób do wody, 

● hałasowania, 

● wrzucania do wody przedmiotów obcych (poza przedmiotami przeznaczonymi do         

rekreacji wodnej), 



● spożywania napojów innych niż woda (w plastikowym opakowaniu) oraz wnoszenia          

szklanych butelek i innych opakowań, 

● spożywania posiłków, 

● żucia gumy w trakcie pływania, 

● nieuzasadnionego wszczynania alarmu, 

● leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławek (bez użycia rozścielonego          

ręcznika), należy unikać kontaktu ciała z ławką,  

●  dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych lub grzewczych, 

● wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, 

● wnoszenia lodu, 

● wnoszenia i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych, 

● wnoszenia i palenia tytoniu, 

● wprowadzenia zwierząt, 

● niszczenia i uszkadzania wyposażenia, 

● zanieczyszczania, 

● nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite        

lub obraźliwe. 

12. Do Strefy Basenowej  BALTIVIA Sea Resort ****  zabrania się wstępu osobom: 

a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków          

odurzających lub psychotropowych, 

b. cierpiącym na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę,          

brodawicę, rumień, różę itp., posiadające otwarte skaleczenia, trudno gojące się          

rany (w tym osoby z plastrami i bandażami na ciele), choroby infekcyjne,            

trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, problemy z układem wydalania, 

c. cierpiącym na zaburzenia równowagi i uczulonym na środki dezynfekcyjne w tym           

na podchloryn sodu, 

d. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób korzystających, 

e. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

13. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen rekreacyjny lub inne          

urządzenie znajdujące się w Strefie Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** obciążona           

zostanie kosztami wymiany wody i czyszczenia zanieczyszczonego obszaru. W przypadku          

dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun. 

14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenia samopoczucia należy zgłaszać        

niezwłocznie do pracownika BALTIVIA Sea Resort ****. 

15. Obsługa Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** może czasowo ograniczyć wstęp           

ze względu na ilość osób w niej przebywających. 

 

 

 

 

 

§ 4. 



Szczególne zasady korzystania ze strefy saun 

 

1. Wewnątrz łaźni parowej i sauny fińskiej znajduje się przycisk przyzywowy. Wszelkie           

skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie         

zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi lub skorzystać z przycisku. 

2. Przed wejściem do strefy sauny i łaźni należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,            

gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała. 

3. Osoby przebywające w saunie i łaźni deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do             

korzystania z tego typu pomieszczeń i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego           

zdrowia. 

4. Nie jest wskazane korzystanie z sauny i łaźni w następujących przypadkach: 

a. bezpośrednio po intensywnym treningu, 

b. osobom z chorobami układu krążenia (żylaki, przebyty zawał, choroba         

niedokrwienna, nadciśnienie), 

c. osobom chorym na cukrzycę. 

5. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać ze strefy sauny i łaźni wyłącznie w              

towarzystwie rodzica lub innego prawnego opiekuna. Świadomą decyzję o zezwoleniu          

na korzystanie z sauny i łaźni osobom niepełnoletnim, zwłaszcza niemowlętom          

podejmują rodzice lub inni opiekunowie prawni. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Podczas korzystania ze Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** należy bezwzględnie           

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, umieszczonych oznaczeń i         

ostrzeżeń, a także informacji i poleceń udzielanych przez pracowników BALTIVIA Sea           

Resort ****. 

2. Osoby przebywające w Strefie Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** zobowiązane są do            

bezwzględnego stosowania i podporządkowania się wszelkim decyzjom pracowników        

BALTIVIA Sea Resort ****. Pracownik BALTIVIA Sea Resort **** ma w szczególności            

prawo kontroli i oceny higieny osobistej oraz zgodności stroju kąpielowego z niniejszym            

Regulaminem.  

3. BALTIVIA Sea Resort **** zastrzega sobie prawo do nakazania użytkownikowi          

opuszczenia Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort **** w sytuacji, gdy naruszy on            

postanowienie niniejszego Regulaminu lub odmówi realizacji polecenia wydanego przez         

pracownika BALTIVIA Sea Resort ****.  

4. Z tytułu utraconej możliwości korzystania ze Strefy Basenowej BALTIVIA Sea Resort           

**** na skutek zdarzenia określonego w ust. 3, Użytkownikowi nie przysługuje żadna            

rekompensata. 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu Strefy Basenowej         

BALTIVIA Sea Resort **** sprawca zobowiązany jest do naprawienia szkody. Za           



działania osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni opiekunowie         

prawni. 

 

 


