Regulamin "Parku wodnego"
Kompleksu Turystycznego BRZEZÓVKA
1. Niniejszy Regulamin Parku Wodnego Kompleksu Turystycznego BRZEZÓVKA (dalej jako "Regulamin
Parku Wodnego") jest regulaminem uzupełniającym względem Regulaminu Kompleksu Turystycznego
BRZEZÓVKA (Regulamin KOMPLEKSU) i określa zasady i tryb korzystania z Parku Wodnego na terenie
KOMPLEKSU. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z
Parku Wodnego (zwane dalej
"Użytkownikami"), są zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem Parku Wodnego. Wejście na teren
Parku Wodnego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, akceptacją jego
postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
2. Park Wodny jest udostępniany w godzinach otwarcia KOMPLEKSU. Obejmuje takie atrakcje jak
brodzik z dmuchanymi zjeżdżalniami, brodziki z mini zjeżdżalniami, 3 podgrzewane jacuzzi, wodny plac
zabaw oraz zamek - wodny plac zabaw, basen 5x10x1,2 m, zestawy plażowe (leżak, poducha, parasol).
3. Każda osoba zamierzająca skorzystać ze zjeżdżalni ma obowiązek uprzedniego zapoznania się z
umiejscowioną przy niej instrukcją. Powyższe stosuje się odpowiednio do opiekunów prawnych
odpowiedzialnych za swoich podopiecznych.
4. W strefie wodnej Parku Wodnego Użytkowników obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, dla kobiet
jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
5. Dzieci korzystające z pieluch oraz osoby starsze niekontrolujące procesów oddawania moczu i
wypróżniania są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do
kąpieli. W przypadku zabrudzenia wody w strefie wodnej na skutek oddania moczu lub defekacji przez
Użytkownika, Użytkownik ten (lub jego opiekun prawny) zobowiązany jest pokryć koszty wymiany wody
przez KOMPLEKS w basenie w którym doszło do takiego zdarzenia.
6. Na terenie Parku Wodnego funkcjonuje przebieralnia oraz umiejscowione są zamykane na kluczyk
szafki z których mogą skorzystać Użytkownicy. Za zgubienie klucza do szafki należy uiścić opłatę w
wysokości 100 zł w kasie biletowej KOMPLEKSU.
7. Zabrania się wstępu Użytkownikom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
8. Z uwagi na bezpieczeństwo Użytkowników, w strefie wodnej umiejscowione są znaki nakazu, zakazu
i znaki informacyjne, do których Użytkownik (w tym opiekun odpowiedzialny za podopiecznych)
bezwzględnie musi się stosować, uwzględniając swoje umiejętności, stan zdrowia jak i warunki
meteorologiczne. Użytkownicy zobowiązani są do podporządkowania się komunikatom ogłaszanym
przez personel KOMPLEKSU celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Parku Wodnego .
9. Na terenie strefy wodnej Parku Wodnego, oprócz zakazu określonego w pkt. 22 Regulaminu
KOMPLEKSU, obowiązuje całkowity zakaz:
- wnoszenia opakowań szklanych, puszek, żywności, środków chemicznych,
- wpychania do wody innych osób,
- wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
- wchodzenia na teren strefy wodnej w obuwiu zewnętrznym lub okryciu wierzchnim,
- oddawania moczu lub defekacji w strefie wodnej Parku Wodnego,
- wchodzenia na teren strefy wodnej z biżuterią, w szczególności na szyi lub uszach,
- biegania po zewnętrznych krawędziach atrakcji turystycznych w tym murkach okalających baseny,
- skakania do wody,
- wchodzenia na balustrady, kwietniki oraz wszelkie atrakcje nie służące do tego celu,

- używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony,
- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.
10. Użytkownik który naruszy niniejszy regulamin lub nie będzie stosował się do poleceń personelu
KOMPLEKSU, może zostać wyproszony przez pracowników KOMPLEKSU bez zwrotu kosztów i
odszkodowań z tego tytułu.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Parku Wodnego mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu KOMPLEKSU.

