Regulamin aquaparku
1. W aquaparku obowiązuje strój kąpielowy spełniający wymogi higieniczne i estetyczno-moralne,
posiadający w swym składzie max. 50% tworzywa sztucznego.
2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie aquaparku wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3. U dzieci do 2 lat obowiązuje stosowanie pieluchomajtek.
4. Grupy zorganizowane liczone są od 15 osób i muszą mieć jednego opiekuna pełnoletniego na
każde pełne 10 osób. Opiekuna odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas
przebywania w obiekcie.
5. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do regulaminu i zaleceń ratowników
mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu kosztów biletu.
6. Upoważnionemu przedstawicielowi aquaparku przysługuje prawo do sprawdzenia stanu
trzeźwości osób wchodzących i przebywających w parku wodnym. Odmowa poddania się
testowi skutkować będzie usunięciem z obiektu bez prawa zwrotu kosztów biletu.
7. Zabrania się:
•

wstępu osób, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,

•

wstępu osób, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, choroby zakaźne,
padaczkę, otwarte skaleczenia, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi,

•

głośnego krzyczenia, gwizdania, fałszywego wzywania pomocy, biegania, popychania,

•

palenia papierosów, konsumowania artykułów spożywczych i napojów alkoholowych.

8. Za zgubienie, bądź zniszczenie mienia aquaparku pobierana jest odpowiednia opłata.
9. Za rzeczy zaginione, skradzione, pozostawione aquapark nie ponosi odpowiedzialności.
10. Zasady korzystania ze zjeżdżalni, saun, określają odrębne regulaminy.
11. Obowiązuje zakaz skoków do wody!
12. Poruszanie się po aquaparku obowiązkowo w klapkach!
13. Korzystanie ze zjeżdżalni wodnych na własne ryzyko i odpowiedzialność – zjeżdżalnie
ekstremalne. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie stroju kąpielowego podczas
zjeżdżania.
14. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu aquaparku.
15. Aquapark nie świadczy usługi wypożyczania akcesoriów do pływania.
UWAGA! Mokre posadzki! Bieganie naraża na groźny w skutkach upadek!
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