REGULAMIN KOMPLEKSU BASENOWEGO HOTELU KOTARZ
§ 1 GODZINY OTWARCIA I ODPŁATNOŚĆ
1. Kompleks basenów i saun czynny jest codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00.
Wyjątek stanowi poniedziałek: czynne od 10:00 do 21:00.
2. Odpłatność za korzystanie z kompleksu według cennika dostępnego na recepcji.
3. W kompleksie saunowym uruchomione są 2 sauny lub 1 sauna i łaźnia parowa.
O wyborze uruchomionych saun decyduje obsługa.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przed wejściem na teren kompleksu basenowego należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem, a w trakcie korzystania stosować się do niego.
2. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu,
bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
3. Na teren kompleksu obowiązuje zakaz wstępu:
- osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
- osób, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub innych klientów,
- osób nie umiejących pływać,
- osób nie mających wykupionego wstępu,
- dzieci do lat 14 bez opieki osoby dorosłej,
- zwierząt.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA
1. Wejście do kompleksu odbywa się przy użyciu paska z czujnikiem elektronicznym,
wydawanego na recepcji.
2. Numer paska odpowiada numerowi szafki, w której należy pozostawić swoje rzeczy.
3. W kompleksie obowiązuje zmienne obuwie (np. klapki) oraz strój kąpielowy.
4. Przed wejściem na halę basenową klient zobowiązany jest do kąpieli pod prysznicem.
5. Na terenie kompleksu obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i artykułów żywnościowych (poza
wyznaczonymi do tego miejscami),
- używania środków odurzających,
- wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych.
6. Klient zobowiązany jest zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Zabrania się biegania,
skakania do wody, narażania siebie i innych na wszelkiego typu urazy.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie
przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
2. Za zniszczenie lub zagubienie paska z czujnikiem elektronicznym pobierana jest opłata 30 zł.
3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zagubione bądź utracone na wskutek kradzieży przedmioty.
4. Hotel nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klienta z odpowiedzialności za negatywne skutki
nieprawidłowego użytkowania kompleksu.

