REGULAMIN AQUACENTRUM HOTELU FALTOM
1. Aquacentrum jest obiektem Hotelu Faltom w Rumi.
2. Czynne codziennie w godz. 9 – 21.
3. Z aquacentrum mogą korzystać osoby, posiadające ważny bilet lub karnet wstępu
a) grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby dorosłej prowadzącej
zajęcia
b) indywidualne osoby umiejące pływać.
4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z
chorobami zakaźnymi , wysypkami na skórze, otwartymi ranami nie mogą korzystać
z basenu i innych obiektów kompleksu wodnego Faltom.
5. Osoby korzystające z basenu obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
6. Odzież osobistą należy przechowywać wyłącznie w szafkach na garderobę.
7. Zajęcia na basenie w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z
basenu, mogą odbywać się tylko w obecności Ratownika.
8. Na terenie aquacentrum obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy
oraz bezwzględnego podporządkowania decyzjom Ratownika lub innej osoby z
personelu hotelowego.
9. Za bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie, odpowiedzialność ponosi
prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach,opiekun grupy. Natomiast za
bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni- Ratownik.
10. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do
podporządkowania się ich nakazom i zaleceniom
11. Po skorzystaniu z sauny a przed wejściem do basenu należy obowiązkowo umyć
ciało.
12. Obowiązkowe jest używanie w części mokrej basenu obuwia typu „klapki” oraz na
podestach przy jacuzzi.
13. Przed wstępem do hali z niecką basenu należy bezwzględnie przejść przez brodzik.
14. Po skorzystaniu z WC, należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym
wejściem do wody.
15. Zabrania się wnoszenia na teren aquacentrum napojów, szamponów i mydeł w
opakowaniach szklanych.
16. Za przedmioty wartościowe, pieniądze oraz rzeczy pozostawione w szatni, szafkach
na terenie aquacentrum lub kręgielni, hotel nie ponosi odpowiedzialności.
17. Pieniądze oraz rzeczy wartościowe można złożyć w depozycie w recepcji głównej
lub w sejfie pokojowym.
18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, będą
usuwane z terenu aquacentrum, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na
drogę postępowania administracyjnego.
19. Dzieci do lat 7 na terenie obiektu mogą przebywać tylko pod opieką opiekunów
prawnych. Obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na wyciągnięcie ręki.
Dzieci do 16 lat pod opieką osób dorosłych. Osoby, pod których opieką znajdują się
dzieci do 16 lat , odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie
wyrządzone.
20. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho – majtkach.

21. Korzystającym z aquacentrum nie wolno powodować sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
- biegać
- skakać do wody, zakłócać kąpiel innych osób
- palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz spożywać produktów
żywnościowych
- wprowadzać na teren pływalni zwierząt
- hałasować, popychać i wrzucać inne osoby do wody
- wprowadzać wózków dla dzieci
- używać kosmetyków
22. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenie basenowe, ponoszą odpowiedzialność
materialna za wyrządzone szkody.
23. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen lub inne niecki, może być
obciążona kosztami wymiany wody. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi
opiekun dziecka.
24. Korzystanie ze zjeżdżalni wodnej powinno być zgodne z właściwą instrukcją, a z
sauny, z jej regulaminem.
25. Hotel Faltom zastrzega sobie prawo do wyłączania poszczególnych atrakcji lub
ograniczenia dostępu do części akwenów, podczas wykonywania prac remontowych,
usterek, zanieczyszczeń, o czym hotel uprzedza gości. Ograniczenie dostępu nie
upoważnia do rabatów i roszczeń.
26. Osoby korzystające z aquacentrum przed wejściem zobowiązani są do zapoznania się
z powyższym regulaminem i przestrzeganie go. Zakup biletu oznacza akceptację
niniejszego Regulaminu
27. Zabrania się wnoszenia własnych dmuchanych piłek, kółek, materacy, pistoletów na
wodę, zabawek itp. Dozwolone ejst korzystanie z własnych rękawków do pływania.
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