REGULAMIN BASENU W SPA ARENA
1. BASEN jest obiektem SPA ARENA znajdującego się w   Tychach przy
ul. Gen. de Gaulle`a 8.
2. BASEN czynny jest codziennie w godzinach: 13.00-22.00.
3. Osoby korzystające z BASENU zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem SPA ARENA znajdującym się w recepcji
SPA. Regulamin SPA ARENA obowiązuje na całym terenie BASENU.
4. BASEN jest strefą ciszy i relaksu.
5. Z BASENU mogą korzystać dzieci powyżej 3 roku życia, wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej (opiekuna).
6. Prosimy o korzystanie z BASENU w strojach kąpielowych.
7. Na BASEN  nie będą wpuszczane osoby:
• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających,
• z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
• z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
• których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,
• których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
8. Na terenie BASENU obowiązuje zakaz: palenia, sprzedaży, podawania,
wnoszenia i spożywania alkoholu, wnoszenia własnych napojów oraz

produktów żywnościowych, wnoszenia i używania naczyń szklanych.
9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu BASENU  
będą usuwane z  obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
10. Na terenie BASENU obowiązuje cisza. Pracownicy SPA mają prawo
wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy
lub w jakikolwiek sposób utrudniają korzystanie ze basenu innym Gościom.
11. Na terenie BASENU   obowiązuje bezwzględny zakaz biegania, skakania
do basenu, spychania lub wrzucania innych użytkowników do basenu,
posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek,
innej biżuterii).
12. Zajęcia na basenie odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu
zajęć w obecności instruktora pływania i ratownika.
13. Grupa uczestnicząca w zajęciach na basenie nie może liczyć więcej niż 15
uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
14. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, HOTEL ARENA
spa&wellness, jego właściciele oraz pracownicy nie są odpowiedzialni
za śmierć, urazy, utratę zdrowia bądź mienia powstałe na terenie
BASENIE  w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.
15. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych Gości
należy zastosować się do regulaminu BASENU oraz SPA ARENA.

