
 

REGULAMIN REGATTA WELLNESS 

 

Mając na względzie Państwa komfort i bezpieczeństwo, przygotowaliśmy regulamin basenu 

Regatta, z którym prosimy się zapoznać: 

 

1. STREFA WELLNESS jest otwarta w godzinach 8:00-22:00 w tygodniu, w weekendy  

9:00-22:00. Osoby indywidualne, korzystające z karnetów wejściowych oraz karnetów 

OPEN mogą wejść do strefy Wellness najpóźniej do godziny 21:30. 

2. Goście są zobowiązani to opuszczenia strefy Wellness najpóźniej o godzinie 22:00. 

3. Regatta Wellness&Spa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia w związku 

ze świętami. Wszelkie zmiany godzin otwarcia będą ogłaszane w recepcji Spa oraz 

recepcji hotelowej i obowiązują na okres zarządzenia. 

4. W godzinach otwarcia obiektu, na basenie mogą odbywać się indywidualne zajęcia 

nauki pływania.  

5. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas 

których niecka zostaje wyłączona z dostępności. 

6. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy dokładnie umyć ciało 

pod prysznicem. 

7. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy, a w strefie saun okrycie ciała ręcznikiem.  

8. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności oraz elementów 

ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków 

w szklanych opakowaniach). 

9. Z basenu korzystać mogą:  

- Goście hotelu Regatta 

- Goście Regatta Wellness&Spa 

10. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: 

 Biegać po plaży basenowej, 

 Wskakiwać do wody, 

 Wpychać innych osób do wody, 

 Uprawiać gier zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników basenu, 

 Wszczynać fałszywych alarmów, 

 Pozostawiać małych dzieci bez opieki, 

 Palić papierosów, 

 Pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę, 



 Wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu korzystających z atrakcji 

basenu, 

 Wchodzić w obuwiu codziennego użytku. 

11. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu 

oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną 

ostrożnością. Regatta Wellness&Spa nie ponosi odpowiedzialności za skutki 

spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby. 

12. Osoby poniżej 16. roku życia mogą korzystać z basenu tylko pod nadzorem 

opiekunów. 

13. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowania uczestników 

odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. 

14. O wszystkich wypadkach, skaleczeniach, stłuczeniach na terenie strefy Wellness 

należy niezwłocznie powiadomić ratownika. 

15. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami 

działań porządkowych. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun. 

16. Zakaz korzystania ze strefy Wellness obowiązuje osoby: 

 Pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających, 

 Z zewnętrznymi oznakami chorób, 

 Stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa otoczenia. 

17. Ratownik oraz pozostały personel mają prawo do egzekwowania regulaminu. 

18. Osoby nieprzestrzegające regulaminu basenu będą usuwane ze strefy Wellness 

bez zwrotu wniesionej opłaty. 

19. Za zaistniałe wypadki wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu Regatta 

Wellness&Spa nie ponosi odpowiedzialności. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Manager 

Regatta Wellness&Spa. 

 


