
 

REGULAMIN JACUZZI 
         J&J SPORT CENTER HAJTEK SPÓŁKA JAWNA W KRAKOWIE 

 
 

1. Jacuzzi jest zarządzane przez J&J SPORT CENTER Hajtek Spółka Jawna z siedzibą w   

            Krakowie przy ul. Winnickiej 40. 

2. Podczas korzystania z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego  

            Regulaminu.  

3. Jacuzzi czynne jest w dniach: poniedziałek –piątek: 8:00 –22:00, sobota –niedziela (święta):     

            8.00 –21.45. 

4. Osoby przebywające na terenie jacuzzi zobowiązane są do noszenia na ręku opasek uzyskanych   

            przy wstępie na recepcji ośrodka. W przypadku małoletniego dopuszcza się noszenie opaski  

            dziecka na ręku opiekuna.  

5. Przed strefą sanitarną obowiązuje bezwzględny nakaz zmiany obuwia. 

6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,  

            przy czym dopuszcza się przebywanie dzieci w jacuzzi powyżej 12 lat na terenie pływalni za   

            pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. Z jacuzzi korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią  

            przeciwwskazań. 

8. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia itd.)  

            mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne  

            przebywania tych osób w jacuzzi kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.  

9. Zabrania się korzystania z jacuzzi 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.  

10. Kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. 

11. Osobom przebywającym w wannie jacuzzi ZABRANIA SIĘ: 

• korzystać z wanny jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

• powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób 

korzystających z wanny jacuzzi lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, 

• wchodzenia i wychodzenia z wanny jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki, 

• wnoszenia ze sobą do wanny jacuzzi przedmiotów elektronicznych  

• skoków, wpychania osób do wanny jacuzzi, 

• wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych, 

np. szamponów, olejków, soli kąpielowych itp., 

12. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą  

            wodą. 

13. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe. 

14. Kąpiel w jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej. 

15. Zalecany jest łączny pobyt w jacuzzi wynoszący nie więcej niż 20 minut. 

16. Osoby korzystające z jacuzzi zobowiązane są do zachowania porządku, niezakłócania  korzystania  

            z pływalni innym osobom, a także kulturalnego zachowania.  

17. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się w sposób naganny mogą zostać  

            wyproszone z terenu Ośrodka. W takim wypadku osobie korzystającej z jacuzzi nie  

            przysługuje zwrot należności za bilet.  

 

 
 
 


