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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Zarządu  

Nr 03/11/2016 
z dnia 14 listopada 2016 roku  

  
 

REGULAMIN KOMPLEKSU BASENÓW ODKRYTYCH  
 

Regulamin Kompleksu Basenów Odkrytych określa organizację i porządek procesu korzystania ze 
świadczonych przez Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie usług, warunki na podstawie których Kompleks 
Basenów Odkrytych świadczy usługi na rzecz jego użytkowników oraz zakres czynności jego 
pracowników i warunki współdziałania między pracownikami, a Użytkownikami obiektu dla 
zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników. Regulamin 
ponadto zawiera prawa i obowiązki użytkowników i opiekunów odwiedzających Kompleks Basenów 
Odkrytych.  
 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Przed wejściem na teren Kompleksu Basenów Odkrytych oraz rozpoczęciem korzystania z 
poszczególnych urządzeń / usług kompleksu należy zapoznać się z Regulaminem.  

2. Regulamin obowiązuje jego wszystkich użytkowników, Odwiedzających i Opiekunów, służy 
zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Przyjmuje się, iż z 
chwilą zakupu biletu/karnetu wstępu, każdy Użytkownik lub Opiekun akceptuje postanowienia 
Regulamin oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na 
terenie obiektu.  

3. Obiekt jest otwarty jest w sezonie letnim codziennie w godz. od 1000 do 1900, przy założeniu 
sprzyjających warunków pogodowych.   

4. Podmiotem zarządzającym Kompleksem Basenów Odkrytych jest Jarocin Sport Sp. z  o.o. w 
Jarocinie, z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6.  

5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z 
kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do 
użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Zarząd Spółki gwarantuje, 
iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności 
użytkowników. 

6. Klient za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu jest zobowiązany uiścić w kasie opłaty 
dodatkowe zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

7. Naliczenie opłaty dodatkowej nie zwalnia Właściciela obiektu z możliwości dochodzenia 
odszkodowania na drodze cywilnej.   

8. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Zarządu Spółki.  
9. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarząd 

Spółki.  
10. Kompleks Basenów Odkrytych ani Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 

zdarzenia wynikłe  z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 
11. Użytkownikom, Odwiedzającym i Opiekunom zabrania się rozprowadzania na terenie 

kompleksu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody 
Prezesa Zarządu Spółki. Wszelkie ogłoszenia wymagają zgody Prezesa Zarządu.  

 
§ 2 ZASADY PŁATNOŚCI  

 
1. Wstęp na teren kompleksu odbywa się na podstawie zakupionego biletu wstępu/ karnetu, 

zgodnie z obowiązującym w danym sezonie cennikiem usług. Bilet wstępu/karnet upoważnia 
do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie.  
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2. Zakup biletu wstępu/ karnetu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania 
wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w 
obiekcie. 

3. Klient ma obowiązek zachować paragon fiskalny za zakup biletu wstępu / karnetu i mieć go 
przy sobie w trakcie pobytu na terenie kompleksu oraz okazywać na każde żądanie obsługi 
Aquaparku.  

4. Bilet wstępu upoważnia do całodziennego pobytu na terenie kompleksu, przy czym Klient nie 
ma możliwości opuszczania kompleksu i ponownego wchodzenia na jego teren w tym samym 
dniu na dotychczasowy bilet wstępu. Właściciel obiektu zastrzega, że po opuszczeniu terenu 
kompleksu, Klient jest zobowiązany zakupić nowy bilet wstępu, aby móc ponownie skorzystać 
z usług Spółki 

5. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za pobytu na terenie obiektu musi być 
uregulowana w momencie wchodzenia na teren obiektu.  

6. Za niewykorzystane bilety wstępu/karnety z powodu zmieniających się warunków 
pogodowych powodujących wcześniejsze zamknięcie obiektu oraz w przypadku wydalenia 
użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.  

7. Uprawnione do wstępu ulgowego są wyłącznie osoby posiadające stosowne dokumenty i 
okazujące je na życzenie obsługi kompleksu.   

8. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na obiekt. 
9. Osobom niepełnosprawnym z ważnym Orzeczeniem o Stopniu Niepełnosprawności 

przysługuje ulgowy bilet wstępu za okazaniem na życzenie obsługi kompleksu dokumentu 
pozwalającego stwierdzić status osoby niepełnosprawnej. Opiekunowi osoby 
niepełnosprawnej przysługuje wstęp bezpłatny.  

 
§3 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Wchodzący na teren Aquaparku mogą korzystać z ogólnodostępnej przebieralni i części 
sanitarnej.    

2. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.  
3. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru na terenie kompleksu: pieniądze i 

przedmioty wartościowe Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności. 
4. Pieniądze i przedmioty wartościowe należy zostawić w szafkach depozytowych znajdujących 

się przy kasie.  
5. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także po 

skorzystaniu z WC).  
6. Na terenie kompleksu obowiązuje czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz 

estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub 
plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, 
jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia kompleksu:   

a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, 
b) dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.  

7. Dzieci do lat 8 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te 
ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie 
szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na terenie kompleksu według 
obowiązującego cennika. 

8. Zabrania się pozostawiania na terenie kompleksu bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać. 
9. Dzieci do lat 2 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do 

kąpieli. 
10. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są okresowo na życzenie użytkownika. 

Wniosek należy skierować do obsługi kompleksu.  
11. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na 

choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, 
kurzajkami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz 
osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.  

12. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. 
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13. Brodzik rekreacyjny przeznaczony jest na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo 
pływających, basen sportowy przeznaczony jest dla osób dobrze pływających. 
 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA  
1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom 

ratowników oraz personelu kompleksu.  
2. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK. 
3. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz 

nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel 
obiektu. 

4. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują 
regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda 
osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami tych 
regulaminów i podporządkowania się ich zapisom. 

5. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o 
niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po 
konsultacji ze swoim lekarzem). 

6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do 
Ratownika i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych.  

7. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest wejść z podopiecznymi na wieżę zjeżdżalni i 
nadzorować przestrzeganie przez nich kolejności i czasu zjazdu.  

8. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest „długi gwizdek”. Po usłyszeniu sygnału 
należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.  

9. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji są oznakowane i korzystanie 
z nich jest w tym czasie zabronione. 

10. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie 
obiektu nie wolno:  

a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w 
czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 

b. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji, 
c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 
d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w 

reakcje chemiczne z wodą,  
e. rozpalać ognisk i grilla,  
f. przebywać na terenie kompleksu poza godzinami wyznaczonymi,  
g. wchodzić do wody w basenie sportowym, jeżeli nie umie się pływać, 
h. wchodzić do niecek basenowych bez uprzedniego skorzystania z natrysku,  
i. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika, 
j. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów,  
k. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu, 
l. wszczynać fałszywych alarmów,  
m. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, 
n. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach, 
o. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody), 
p. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami 

wypadkowymi, 
q. wykonywać zabaw i gier na terenie boiska plażowego wykraczających poza specyfikę obiektu,  
r. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczenia oraz niecki basenowe, 
s. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu, 
t. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu, 
u. wnosić sprzętu muzycznego i grającego, 
v. wnosić sprzętu sportowego lub sprzętu pływackiego do wody bez zgody personelu i bez jego 

uprzedniej dezynfekcji,  
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w. palić tytoniu na terenie całego kompleksu, poza strefą do tego wyznaczoną, 
x. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, 
y. praktykować na terenie obiektu wszelkich zachowań i czynności seksualnych,  
z. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków, motorowerów) oraz 

przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie. 
11. Podczas kąpieli oraz pływania bezwzględny zakaz wchodzenia do wody w soczewkach 

kontaktowych oraz okularach. W przypadku przebywania na terenie kompleksu w okularach 
korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. 

12. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w 
przebieralni.  

13. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się 
wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Spółki.   

14. Leżakowanie, rozkładanie mat/koców/leżaków dozwolone jest w wydzielonych strefach 
zielonych kompleksu.  

15. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w 
tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w 
obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń 
służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa 
zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na 
drogę postępowania karnego i cywilnego. 

16. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą 
odpowiedzialność materialną w 100% za wyrządzone szkody. 

17. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel recepcji wydaje 
rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty 
pozostawienia. 

18. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki 
pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe 
są wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządu Spółki.  

19. Wszelka działalność wewnątrz obiektu: udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, 
sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządu Spółki.  

20. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby zatrudnione przez Właściciela Obiektu lub inne 
osoby po uzyskaniu jego pisemnej zgody.  

21. Osoby korzystające z boiska plażowego zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do 
zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń obsługi kompleksu.  

 
§5 REGULAMIN KORZYSTANIA Z DUŻEJ ZJEŻDŻALNI  

1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.  
2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.  
3. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.  
4. Przed zjazdem, należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda, zjazd na sucho surowo 

wzbroniony.  
5. Zjazd odbywa się pojedynczo.  
6. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.  
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.  
8. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.  
9. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na 

brzuchu, na plecach głową do przodu.  
10. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.  
11. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i 

innych.  
12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu zjeżdżalni pełnią ratownicy. 
13. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom 

ratowników.  
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§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA OBIEKTU 
1. Zarząd Spółki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni, części sanitarnej, czy na 

terenie całego kompleksu.   
2. Z uwagi na śliskie i mokre nawierzchnie występujące na terenie kompleksu każdy użytkownik 

zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z wszelkich atrakcji 
wodnych oraz we wszelkich pomieszczeniach i na terenie ciągów komunikacyjnych 
znajdujących  się na terenie kompleksu. W przypadku powstania szkody, w tym w 
szczególności uszkodzenia ciała użytkownika, spowodowanego brakiem zachowania 
szczególnej ostrożności Kompleks Basenów Odkrytych oraz Spółka nie będą ponosić cywilnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

3. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, a także 
pozostałych instrukcji, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren 
kompleksu. Zastosowanie ww. zakazu poprzedzone będzie ostrzeżeniem wystosowanym przez 
obsługę kompleksu.   

4. Właściciel obiektu dokona należytej staranności dla utrzymania kompleksu, jego atrakcji oraz 
udostępnionego sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.   

 
§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

1. Użytkownicy i Opiekunowie korzystają z kompleksu wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do 
zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel obiektu zobowiązuje się do 
utrzymania basenu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. 
Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od 
niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne  pomimo 
dbałości o stan obiektu.  

2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez 
osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników i 
Odwiedzających.  

3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek  
nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też 
powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. 
Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz 
ewentualne szkody przez nie spowodowane.  

4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom kompleksu. W przypadku 
zaniechania tego czynu, Użytkownicy i Odwiedzający tracą prawo do roszczeń 
odszkodowawczych.  

 
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu. W przypadku zamkniętych imprez 
okolicznościowych, za uprzednią zgodą Właściciela Obiektu możliwe są odstępstwa od 
wskazanych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Jarocin Sport Sp. z  o.o. w  Jarocinie.   
 

 
Zatwierdził  
 

14 listopada 2016 r.  
   Przemysław Musielak  

                  Prezes Zarządu  
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Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Basenów Odkrytych Jarocin  
 

TABELA OPŁAT DODATKOWYCH 
 

Opuszczenie obiektu po godzinie 19:00 10 zł.1 

Zgubienie/zniszczenie kluczyka do depozytu 40 zł. 

Zanieczyszenie wody w niecce basenowej  1 500 zł. 
 

Zanieczyszczenie przebieralni basenowych  100 zł.2 
 

Niezastosowanie się do zakazów wskazanych w §4 pkt od 6 do 10 Regulaminu Obiektu  
 

50 zł.2 

Niezastosowanie się do zakazów wskazanych w §4 pkt od 18 do 19 Regulaminu Obiektu 100 zł2 

 
1 opłata za każde rozpoczęte 5 minut 
2 za każdy przypadek  
 
Podane kwoty są kwotami brutto.  
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Zarządu  

Nr 01/11/2016 
z dnia 9 listopada 2016 roku  

  
 

REGULAMIN AQUAPARKU JAROCIN 
 

Regulamin Aquaparku JAROCIN określa organizację i porządek procesu korzystania ze świadczonych 
przez Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie usług, warunki na podstawie których Aquapark JAROCIN 
świadczy usługi na rzecz jego użytkowników oraz zakres czynności jego pracowników i warunki 
współdziałania między pracownikami, a Użytkownikami obiektu dla zapewnienia sprawności 
funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników. Regulamin ponadto zawiera prawa i 
obowiązki użytkowników i opiekunów odwiedzających Aquapark.  
 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Przed wejściem na teren Aquaparku  oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych 
urządzeń / usług Aquaparku należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i 
użytkowania poszczególnych urządzeń.  

2. Regulamin obowiązuje jego wszystkich użytkowników, Odwiedzających i Opiekunów, służy 
zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Przyjmuje się, iż z 
chwilą zakupu biletu/karnetu wstępu, każdy Użytkownik lub Opiekun akceptuje postanowienia 
Regulamin oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na 
terenie obiektu.  

3. Obiekt jest otwarty codziennie w godz. od 630 do 2200.  
4. Podmiotem zarządzającym Aquaparkiem jest Jarocin Sport Sp. z  o.o. w Jarocinie, z siedzibą w 

63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6.  
5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z 

kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do 
użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Zarząd Spółki gwarantuje, 
iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności 
użytkowników. 

6. Klient za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu jest zobowiązany uiścić w kasie opłaty 
dodatkowe zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

7. Naliczenie opłaty dodatkowej nie zwalnia Właściciela obiektu z możliwości dochodzenia 
odszkodowania na drodze cywilnej.   

8. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Zarządu Spółki.  
9. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarząd 

Spółki.  
10. Aquapark ani Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe  z 

nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 
11. Użytkownikom, Odwiedzającym i Opiekunom zabrania się rozprowadzania na terenie 

Aquaparku ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody 
Prezesa Zarządu Spółki. Wszelkie ogłoszenia wymagają zgody Prezesa Zarządu.  
 

§ 2 ZASADY PŁATNOŚCI  
 

1. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej 
Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym w 
Aquaparku cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń 
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znajdujących się w obiekcie Aquaparku i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w recepcji 
Aquaparku.  

2. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich 
regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie. 

3. Klient ma obowiązek przypiąć transponder do nadgarstka w sposób zapobiegający jego 
utracie, nosić go w ten sposób przez cały czas pobytu na terenie Aquaparku oraz okazywać na 
każde żądanie obsługi Aquaparku.  

4. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu aktywacji transpondera do momentu odczytania 
jego pamięci przy uiszczeniu opłaty. 

5. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na 
terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.  

6. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, 
uiszczone opłaty nie są zwracane.  

7. Uprawnione do wstępu ulgowego są wyłącznie osoby posiadające stosowne dokumenty i 
okazujące je na życzenie obsługi Aquaparku.  

8. Zarząd Spółki może czasowo ograniczyć wstęp do Aquaparku ze względu na przekroczenie 
maksymalnej ilości osób korzystających. 

9. Zajęcia na terenie Aquaparku odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć.  
10. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na obiekt. 
11. Osobom niepełnosprawnym z ważnym Orzeczeniem o Stopniu Niepełnosprawności z 

ustalonym symbolem przyczyny niepełnosprawności jako 01-U (upośledzenie umysłowe), 04-O 
(choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroby neurologiczne), 
12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe)  przysługuje ulgowy bilet wstępu za okazaniem na 
życzenie obsługi Aquaparku dokumentu pozwalającego stwierdzić status osoby 
niepełnosprawnej i symbol niepełnosprawności. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej z 
symbolem przyczyny niepełnosprawności wskazanym powyżej przysługuje wstęp bezpłatny.  

12. Osobom niepełnosprawnym z ważnym Orzeczeniem o Stopniu Niepełnosprawności z 
ustalonym symbolem przyczyny niepełnosprawności innym niż wymienione w pkt. 11 
niniejszego paragrafu przysługuje ulgowy bilet wstępu za okazaniem na życzenie obsługi 
Aquaparku dokumentu pozwalającego stwierdzić status osoby niepełnosprawnej i symbol 
niepełnosprawności. Opiekun osoby niepełnosprawnej z symbolem przyczyny 
niepełnosprawności innym niż wymienione w pkt. 11 niniejszego paragrafu nabywa bilet 
wstępu zgodny z obowiązującym cennikiem.  

13. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o 
zgłoszenie się w recepcji Aquaparku.  

 
§3 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. W czasie godzin ogólnodostępnych dopuszcza się jednoczesną obecność na terenie Aquaparku 
do 180 osób.  

2. Wchodzący na teren Aquaparku mogą korzystać z monitorowanej szatni głównej i pozostawiać 
tam wierzchnie okrycie.   

3. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się we właściwej szatni. Przy recepcji Aquaparku 
obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (niedopuszczalne jest 
chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego 
na zewnętrze następuje po opuszczeniu recepcji.  

4. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została 
zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach: pieniądze i przedmioty wartościowe Zarząd 
Spółki nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Pieniądze i przedmioty wartościowe należy zostawić w szafkach depozytowych.  
6. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także po 

skorzystaniu z WC), odkażenie stóp i przejście na halę basenową przez brodzik z wodą oraz 
urządzenie odkażające. 
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7. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi 
higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek 
metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia Aquaparku:  

a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, 
b) dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.  

8. Na terenie hali basenowej mogą przebywać wyłącznie osoby w strojach kąpielowych zgodnie z 
wymogami ust. 7 lub opiekunowie grup zorganizowanych w stosownym stroju sportowym 
(krótkie spodenki, koszulka typu T-shirt).  

9. Dzieci do lat 8 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te 
ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie 
szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na terenie Aquaparku według 
obowiązującego cennika. 

10. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać. 
11. Dzieci do lat 2 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do 

kąpieli. 
12. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika. 
13. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na 

choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, 
kurzajkami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz 
osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.  

14. Osoby niepełnosprawne korzystające z Aquaparku i poruszające się na wózkach, obowiązane 
są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.  

15. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. 
16. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, 

tory 2 i 5  przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4  przeznaczone są dla osób 
dobrze pływających. 
 

 
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA  

1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom 
ratowników oraz personelu Aquaparku. 

2. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK. 
3. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz 

nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel 
obiektu. 

4. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują 
regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda 
osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami tych 
regulaminów i podporządkowania się ich zapisom. 

5. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o 
niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po 
konsultacji ze swoim lekarzem). 

6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do 
Ratownika i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane 
obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych. 

7. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest wejść z podopiecznymi na wieżę zjeżdżalni i 
nadzorować przestrzeganie przez nich kolejności i czasu zjazdu zgodnie z sygnalizatorami 
zjeżdżalni.  

8. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest „długi gwizdek”. Po usłyszeniu sygnału 
należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.  
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9. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji są oznakowane i korzystanie 
z nich jest w tym czasie zabronione. 

10. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie 
obiektu nie wolno:  

a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w 
czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 

b. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji, 
c. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 
d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w 

reakcje chemiczne z wodą,  
e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody, jeżeli 

nie umie się pływać, 
f. wchodzić na teren hali basenowej bez uprzedniego skorzystania z prysznica i bez dokonania 

dezynfekcji stóp,  
g. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika, 
h. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów,  
i. biegać, popychać i wrzucać do wody,  krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu, 
j. biegać, skakać po torze nr 1 przeznaczonym do nauki pływania,  
k. wszczynać fałszywych alarmów,  
l. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, 
m. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach, 
n. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody), 
o. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami 

wypadkowymi, 
p. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczenia oraz niecki basenowe, 
q. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej, 
r. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu, 
s. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu, 
t. wnosić sprzętu muzycznego i grającego, 
u. wnosić sprzętu sportowego lub sprzętu pływackiego do wody bez zgody personelu i bez jego 

uprzedniej dezynfekcji,  
v. palić tytoniu, 
w. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków, 
x. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, 
y. przekazywać lub wypożyczać transponder osobom trzecim,  
z. wchodzić na teren poszczególnych stref basenowych bez odbijania transpondera o czytnik,  
aa. praktykować na terenie obiektu wszelkich zachowań i czynności seksualnych,  
bb. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów 

utrudniających komunikację w obiekcie. 
11. Podczas kąpieli oraz pływania bezwzględny zakaz wchodzenia do wody w soczewkach 

kontaktowych oraz okularach. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach 
korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. 

12. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie 
suchej obiektu. 

13. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się 
wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Spółki.   

14. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej. 
15. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w 

tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w 
obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń 
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służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa 
zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od naliczenia opłat dodatkowych lub od 
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

16. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą 
odpowiedzialność materialną w 100% za wyrządzone szkody. 

17. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel recepcji wydaje 
rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty 
pozostawienia. 

18. Z saunarium mogą korzystać dzieci od lat 10, w szczególności z sauny suchej.  
19. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki 

pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe 
są wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządu Spółki.  

20. Wszelka działalność wewnątrz obiektu: udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, 
sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządu Spółki.  

21. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby zatrudnione przez Właściciela Obiektu lub inne 
osoby po uzyskaniu jego pisemnej zgody.  
 

 
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA OBIEKTU 

1. Zarząd Spółki może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień 
prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z Aquaparku może przerwać 
prowadzenie zajęć.  

2. Zarząd Spółki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni głównej.  
3. Z uwagi na śliskie i mokre nawierzchnie występujące na terenie Aquaparku każdy użytkownik 

zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z wszelkich atrakcji 
wodnych oraz we wszelkich pomieszczeniach znajdujących  się na terenie Aquaparku. W 
przypadku powstania szkody, w tym w szczególności uszkodzenia ciała użytkownika, 
spowodowanego brakiem zachowania szczególnej ostrożności Aquapark oraz Spółka nie będą 
ponosić cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej. 

4. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, a także 
pozostałych instrukcji, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do 
Aquaparku. Zastosowanie ww. zakazu poprzedzone będzie ostrzeżeniem wystosowanym przez 
obsługę Aquaparku.  

5. Właściciel obiektu dokona należytej staranności dla utrzymania Aquaparku, jego atrakcji oraz 
udostępnionego sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.   

 
 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
1. Użytkownicy i Opiekunowie korzystają z Aquaparku wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do 

zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel obiektu zobowiązuje się do 
utrzymania basenu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. 
Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego 
niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne  pomimo dbałości 
o stan obiektu.  

2. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby 
trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników i Odwiedzających.  

3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek  
nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też 
powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. 
Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz 
ewentualne szkody przez nie spowodowane.  
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4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Aquaparku. W przypadku 
zaniechania tego czynu, Użytkownicy i Odwiedzający tracą prawo do roszczeń 
odszkodowawczych.  

 
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu. W przypadku zamkniętych imprez 
okolicznościowych, za uprzednią zgodą Właściciela Obiektu możliwe są odstępstwa od 
wskazanych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Aquaparku Jarocin.   
 

 
Zatwierdził  
 

9 listopada 2016 r.  
   Przemysław Musielak  

                  Prezes Zarządu  
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Załącznik Nr 1  
do Regulaminu Aquaparku Jarocin  

 
TABELA OPŁAT DODATKOWYCH 

 
Korzystanie ze środka do dezynfekcji sprzętu sportowego, pływackiego                             
(dostępny w recepcji Aquaparku) 
 

1 zł2 
 

Opuszczenie obiektu po godzinie 22:00 10 zł.1 

Zgubienie / zniszczenie transpondera  70 zł. 

Zgubienie/zniszczenie kluczyka do depozytu 40 zł. 

Wejście w butach do szatni 50 zł. 

Zanieczyszenie wody w niecce basenowej  1 500 zł. 
 

Zanieczyszczenie szatni basenowych  100 zł.2 
 

Niezastosowanie się do zakazów wskazanych w §4 pkt od 6 do 10 Regulaminu Obiektu  
 

50 zł.2 

Niezastosowanie się do zakazów wskazanych w §4 pkt od 18 do 19 Regulaminu Obiektu 100 zł2 

 
1 opłata za każde rozpoczęte 5 minut 
2 za każdy przypadek  
 
Podane kwoty są kwotami brutto.  
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Załącznik nr 2 do umowy  

 

REGULAMIN PRACY RATOWNIKA  

1. Ratownik pełni dyżur na terenie Aquaparku lub Kompleksu Basenów Odkrytych  
w stroju oznaczonym emblematem „RATOWNIK”. 

2. Ratownik podczas dyżuru powinien: 
 reagować na każdy sygnał wzywania pomocy, 
 podejmować akcję ratowniczą,  
 sporządzać raport w dzienniku pracy,  
 zwracać uwagę na higienę osobistą i właściwy strój pływających zgodnie  

z obowiązującym Regulaminem Aquaparku oraz Regulaminem Basenów 
Odkrytych,  

 przekazać dyżur następcy,  
 zgłosić potrzebę przerwy w pracy kierownikowi zmiany.  

3. Ratownik zobowiązany jest do codziennej kontroli sprawności sprzętu ratowniczego.  
4. Ratownik zobowiązany jest do prowadzenia raportów dziennych w formie Dziennika 

Pracy Ratownika.  
5. Ratownik zobowiązany jest do:  

 oceny umiejętności pływackich osób korzystających z pływalni,  
 szczególnego kontrolowania strefy dla niepływających.  

6. Ratownik powinien sygnalizować za pomocą urządzeń alarmowych wszelkie 
wykroczenia obowiązującego Regulaminu Aquaparku lub Regulaminu Basenów 
Odkrytych przez Użytkowników. Ponadto Ratownik jest zobowiązany każdorazowe 
wykroczenie Regulaminu Aquaparku lub kompleksu Basenów Odkrytych powodujące 
naliczenie opłaty dodatkowej niezwłocznie zgłosić obsłudze recepcji Aquaparku celem 
jej naliczenia, w szczególności wykroczenie powodujące łamanie zapisów § 4 
Odpowiedzialność i Obowiązki Klienta Regulaminu Aquaparku.  

7. Ratownik zobowiązany jest do codziennego pomiaru temperatury wody i powietrza, 
poziomu chloru, chloru zmiennego i ph. 

8. Ratownik powinien przeciwdziałać użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

9. Ratownik zobowiązany jest do systematycznych szkoleń organizowanych przez MSW 
i posiadania aktualnych zweryfikowanych uprawnień, szczególnie aktualnego kursu 
KPP.  

10. Ratownik o wszelkich zagrożeniach powinien niezwłocznie informować Prezesa 
Zarządu Spółki.  

11. Ratownik dba o wyposażenie apteczki i sprawność sprzętu medycznego.  
12. Ratownik w razie wypadku powinien:  

 Udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.  
 Wezwać pogotowie ratunkowe.  
 Wezwać rodziców lub opiekunów osoby poszkodowanej.  
 W razie potrzeby zawiadomić policję.  
 Zawiadomić Kierownictwo Spółki.   



2 
 

13. Na samodzielnym stanowisku może pracować jedynie osoba z uprawnieniami 
ratownika.  

14. Ratownik przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnych zobowiązany jest sprawdzić 
drożność ślizgów, a dodatkowo w czasie temperatur utrzymujących się poniżej 0oC stan 
oblodzenia wewnętrznych części rur zjazdowych. 

15. Ratownik jest odpowiedzialny za czyszczenie niecki basenu brodzika na terenie 
kompleksu Basenów Odkrytych każdorazowo w razie potrzeb nie mniej niż 1 raz w 
tygodniu  

16. Ratownik jest odpowiedzialny za usuwanie zastoin wodnych wokół niecki basenu 
sportowego, niecki basenu rekreacyjnego i wanien jacuzzi basenu rekreacyjnego w 
Aquaparku JAROCIN.    

17. Ratownik dba o czystość i porządek na basenie.  
18. Ratownik jest odpowiedzialny za czyszczenie linii brzegowej niecki basenu sportowego 

i rekreacyjnego w Aquaparku JAROCIN. Czynności te wykonuje się na pierwszej 
zmianie codziennie od godziny 7.30.  

19. Ratownik odpowiedzialny jest za czyszczenie niecki basenu rekreacyjnego i usuwanie 
powstających glonów na bieżąco w Aquaparku JAROCIN.  

20. Ratownik o wszelkich zauważonych niesprawnościach na obiekcie powinien 
poinformować kierownictwo Spółki.   

21. Ratownik odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie basenu, nie 
ma więc możliwości nieuzasadnionego opuszczania stanowiska pracy.  

22. Ratownik odpowiada za przestrzeganie przez osoby korzystające z Aquaparku i 
kompleksu Basenów Odkrytych regulaminów stanowiskowych, w szczególności:  

 Regulamin korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnej w brodziku.  
 Regulamin Sztucznej Rzeki.  
 Regulamin zjeżdżalni dla dzieci.  
 Regulamin zjeżdżalni żółtej.  
 Regulamin zjeżdżalni niebieskiej.  
 Regulamin sauny fińskiej.  
 Regulamin sauny rzymskiej.  
 Regulamin korzystania z basenu do kąpieli perełkowej.  
 Regulamin Whirpool i Jacuzzi.  
23. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Jarocin Sport Sp. z o.o.                 

w Jarocinie.  

 

 

Jarocin, dnia 9 listopada 2016 roku 

 

Przemysław Musielak  

 Prezes Zarządu  

 

 


