
REGULAMIN SPA W OSADZIE OSJAKÓW 

1. Obiekt jest czynny dla gości Osady i klientów indywidualnych codziennie w godzinach od 8
00

 do 21
45

. 
2. Czas otwarcia obiektu  może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych. 
3. Głębokości basenu wynosi 120 cm, głębokość niecki jacuzzi 85 cm. 
4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z Regulaminem obiektu oraz odpowiednimi 

instrukcjami użytkowania znajdujących się na nim urządzeń. 
5. Dzieci do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką dorosłych. Osoby dorosłe korzystają z 

obiektu na własną odpowiedzialność.  
6. Jednorazowo w obiekcie może przebywać 6 osób. 
7. Przed wejściem do szatni należy bezwzględnie zmienić obuwie na klapki basenowe. 
8. Wchodzący/wychodzący do/z obiektu obowiązani są do skorzystania z drzwi na przeciw biura. 
9. W obiekcie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej  oraz pieluszka wodoodporna dla 

dzieci do lat 4. 
10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 

- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 
- hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu, 
- biegania, 
- palenia artykułów tytoniowych oraz spożywania alkoholu (nie dotyczy alkoholu w ramach pakietu SPA dla 
dwojga), 
- korzystania z własnych urządzeń elektrycznych/elektronicznych wymagających podłączenia do prądu poza 
suszarką do włosów, 
- wstępu osobom których stan wskazuje na duże spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 
- wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych 
osób korzystających z basenu, 
- wprowadzania i przebywania zwierząt. 

11. Na basenie obowiązuje zakaz : 
- skakania do wody oraz kategoryczny zakaz skakania „na główkę”, 
- spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody, 
- wchodzenia do wody bez uprzedniego umycia ciała i całkowitego spłukania mydła i innych detergentów, 
- zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody, 
- używania mydła i innych środków chemicznych - wlewania jakichkolwiek  substancji do wody, 
- załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie, 
- kąpieli w czasie burzy, 
- otwierania skimmera oraz zatykania dysz napływowych oraz dotykania jakichkolwiek innych urządzeń 
basenowych. 

12. W saunie obowiązuje zakaz : 
- polewania kamieni na piecu innymi substancjami niż woda z cebrzyka w ilości ok 1 chochla na 5 min., 
- polewania wodą soli znajdującej się w metalowej misce nad piecem, 
- wchodzenia w klapkach basenowych, 
- siadania na ławkach bez ręcznika. 

13. W jacuzzi obowiązuje zakaz: 
- wchodzenia do wody bez uprzedniego umycia ciała i całkowitego spłukania mydła i innych detergentów, 
- używania mydła i innych środków chemicznych - wlewania jakichkolwiek  substancji do wody, 
- zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody, 
- załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie, 
- siadania na obudowie jacuzzi oraz pokrywie filtra, 
- włączania innych przycisków niż pompa 1 i 2 oraz lampa (temperatura jest ustawiona domyślnie). 

14.  Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, 
otwarte   skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności 
w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie. 

15. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością lub po      
 skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w obiekcie Osada Osjaków nie ponosi 
 odpowiedzialności. 

16. Odpłatność za korzystanie z obiektu  pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem przed 
skorzystaniem z usługi. 

17. Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w 
wysokości 100% wartości szkody. 

18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu obiektu będą usuwane z obiektu bez 
zwrotu poniesionych kosztów wstępu. 

19. Osada nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu. 
20. Osada nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni. 
21. Osada zastrzega sobie prawo do monitorowania strefy basenu. 
22. Skargi i wnioski dotyczące korzystania z obiektu należy zgłaszać w biurze Osady. 
23. Korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem obiektu. 

            
                                                                                                                               Dyrekcja Osady Osjaków 


