
REGULAMIN TARASU WIDOKOWEGO 

BALTIVIA Sea Resort **** 
 

 

§ 1. 

Przedmiot Regulaminu 

 

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

Widokowym BALTIVIA Sea Resort ****, na którym znajduje się m.in. Sea View Bar. 

2. Do korzystania Tarasu Widokowego BALTIVIA Sea Resort **** uprawnieni są wyłącznie           

Goście hotelowi, zaś pozostałe osoby jedynie po uprzednim zarezerwowaniu stolika w           

Sea View Bar. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające i korzystające z Tarasu         

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

wszystkich osób przebywających na Tarasie Widokowym BALTIVIA Sea Resort ****,          

obowiązuje on daną osobę od chwili wejścia na tenże Taras. 

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

Resort ****. 

5. Wejście na Taras Widokowy BALTIVIA Sea Resort **** jest równoznaczne z           

zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień. 

 

§ 2. 

Godziny otwarcia 

 

1. Taras Widokowy BALTIVIA Sea Resort **** czynny jest codziennie w godzinach 08:00 –             

22:00. Sea View Bar na Tarasie Widokowym czynny jest w godzinach 14:00 – 22:00 w               

okresie od maja do września. Wszelkie informacje dotyczące zmian w zakresie godzin            

otwarcia będą dostępne w Recepcji BALTIVIA Sea Resort ****. 

2. W przypadku awarii lub innych wypadków, jak np. niekorzystne warunki atmosferyczne,           

korzystanie z Tarasu Widokowego BALTIVIA Sea Resort **** może zostać w określonych            

dniach lub godzinach ograniczone lub całkowicie wyłączone. 

3. Osoby korzystające z Tarasu Widokowego BALTIVIA Sea Resort **** powinny opuścić           

Taras na wyraźne polecenie obsługi BALTIVIA Sea Resort ****. 

4. Taras Widokowy BALTIVIA Sea Resort **** nie jest udostępniany w przypadku           

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in.: w czasie opadów        

atmosferycznych, gęstej mgły, burzy lub silnego wiatru, do momentu, gdy uprawniony           

pracownik obsługi BALTIVIA Sea Resort **** uzna, że wejście na Taras Widokowy            

BALTIVIA Sea Resort ****  jest bezpieczne. 

 

§ 3. 

Ogólne zasady korzystania z Tarasu Widokowego BALTIVIA Sea Resort **** 



 

1. Wejście na Taras Widokowy BALTIVIA Sea Resort **** dla Gości hotelowych jest            

bezpłatne. Pozostałe usługi płatne są według obowiązujących cenników. 

2. Dzieci do 18 roku życia mogą przebywać na Tarasie Widokowym BALTIVIA Sea Resort             

**** wyłącznie pod opieką rodziców lub innych pełnoletnich opiekunów prawnych. Za           

bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. Dzieci mogą         

podchodzić do balustrad tylko w bezpośrednim towarzystwie osób pełnoletnich. 

3. Na Tarasie Widokowym BALTIVIA Sea Resort **** wszelkie osoby przebywają na własną            

odpowiedzialność. 

4. Jednorazowo na tarasie może przebywać maksymalnie 60 osób. W uzasadnionych          

przypadkach obsługa Tarasu Widokowego BALTIVIA Sea Resort **** może zamknąć          

Taras Widokowy i wezwać Gości do jego opuszczenia. 

5. Niewskazane jest wchodzenie na Taras Widokowy BALTIVIA Sea Resort **** osobom           

cierpiącym na lęk wysokości bądź ze schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku. 

6. Na Taras Widokowy BALTIVIA Sea Resort **** nie są wpuszczane osoby posiadające            

przy sobie łyżworolki, wrotki, deskorolki, hulajnogi, itp. 

7. Na terenie Tarasu Widokowego BALTIVIA Sea Resort **** obowiązuje zakaz:  

a) wnoszenia własnego alkoholu i jedzenia, 

b) biegania, 

c) spychania i popychania innych osób, 

d) hałasowania, 

e) rzucania z tarasu obiektów, 

f) grania w piłkę, 

g) palenia papierosów, cygar, fajek, itp.,  

h) nieuzasadnionego wszczynania alarmu, 

i) dotykania i manipulowania przy elementach wyposażenia lub ogrodzenia, w tym          

urządzeniach elektrycznych lub grzewczych, 

j) niszczenia i uszkadzania wyposażenia, 

k) zanieczyszczania, 

l) nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite        

lub obraźliwe. 

m) wnoszenia substancji łatwopalnych,  

n) wychodzenia poza wygrodzony obszar, przechodzenia przez szklaną barierkę,        

wychylania się przez barierkę, 

o) wprowadzania zwierząt,  

p) wnoszenia i wynoszenia elementów wyposażenia typu: krzesła, leżaki, stoliki, grille,          

itp.  

q) pozostawiania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

8. Za rzeczy zaginione lub skradzione z Tarasu Widokowego BALTIVIA Sea Resort **** nie             

odpowiada. 

9. Na Taras Widokowy BALTIVIA Sea Resort ****  zabrania się wstępu osobom: 



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

odurzających lub psychotropowych, 

b. cierpiącym na zaburzenia równowagi, 

c. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób korzystających. 

 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Podczas korzystania z Tarasu Widokowego 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 na Tarasie Widokowym BALTIVIA Sea Resort **** zobowiązane są           

do bezwzględnego stosowania i podporządkowania się wszelkim decyzjom pracowników         

BALTIVIA Sea Resort ****.  

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

opuszczenia Tarasu Widokowego 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 Tarasu Widokowego BALTIVIA Sea Resort           

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

rekompensata. 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu Tarasu Widokowego         

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

działania osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni opiekunowie         

prawni. 

 

 


