REGULAMIN PŁYWALNI
J&J SPORT CENTER HAJTEK SPÓŁKA JAWNA W KRAKOWIE
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Pływania jest zarządzana przez J&J SPORT CENTER Hajtek Spółka Jawna z siedzibą w
Krakowie przy ul. Winnickiej 40.
Pływalnia czynna jest w dniach: poniedziałek –piątek: 8:00 –22:00, sobota –niedziela (święta):
8.00 –21.45.
Przed wejściem do pływalni należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
Osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do noszenia na ręku opasek uzyskanych
przy wstępie na recepcji ośrodka. W przypadku małoletniego dopuszcza się noszenie opaski
dziecka na ręku opiekuna.
Dla dzieci do 4 lat wstęp bezpłatny, przy czym wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna,
który ma obowiązek wykupienia biletu wg cennika usług.
Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
przy czym dopuszcza się przebywanie dzieci powyżej 12 lat na terenie pływalni za pisemną zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego.
Za zajęcia grup zorganizowanych (szkolne i przedszkolne) oraz szkółki pływackiej odpowiada
organizator zajęć – DELFIN SPORT.
Obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia pływania poza szkółką
pływacką „DELFIN”. Zakaz dotyczy również członków rodziny.
Zajęcia grupowe oraz klienci indywidualni mogą korzystać z pływalni tylko w obecności
Instruktora i Ratownika.
Na terenie brodzika a także całej pływalni obowiązuje nakaz bezustannej obserwacji dzieci przez
ich opiekunów.
Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.
Na basenie obowiązują czepki i strój kąpielowy:
-całkowity zakaz wejścia w ubraniu,
-klapki i ręczniki należy zostawić w szatni przed „nogo myjkami”.
Z konieczności noszenia czepka zwolnieni są dzieci i ich opiekunowie przebywający w brodziku i na
płytkim basenie.
Przed strefą sanitarną obowiązuje bezwzględny nakaz zmiany obuwia.
Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz:
-wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
-palenia tytoniu;
-wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających;
-wnoszenie szklanych opakowań, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
-biegania, skakania;
-spożywania jedzenia i napojów oraz gum do żucia;
-niszczenia wyposażenia;
-zanieczyszczania wody;
-filmowania i robienia zdjęć.
Zabrania się korzystania ze pływalni osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby
skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej,
padaczkę, zaburzenia układu krążeniowego i oddechowego, agresywne zachowanie.
Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać ze pływalni ze szczególną ostrożnością,
po konsultacji z lekarzem. Za skutki zdrowotne tych osób właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
Osoby naruszające punkty Regulaminu, zakłócający porządek publiczny lub zachowujące się w
sposób naganny i nie stosujące się do zaleceń Ratownika i obsługi, mogą zostać wyproszone z
terenu Ośrodka bez zwrotu kosztów za bilet.
Za zniszczenia elementów wyposażenia obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości
szkody.
Właściciel nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
Skargi i wnioski można zgłaszać na Recepcji Obiektu lub pod adresem recepcja@jjsportcenter.pl.

