
Regulamin korzystania z basenu rehabilitacyjnego w Domu Zdrojowym  
Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU  

 
 

1. Każdy użytkownik korzystający z basenu rehabilitacyjnego zobowiązany jest 

przed wejściem na jego teren do zapoznania się z cennikiem usług, zasadami 

korzystania obowiązującymi na terenie obiektu, korzystania  z urządzeń   

oraz regulaminem basenu rehabilitacyjnego.  

2. Teren basenu rehabilitacyjnego dla celów bezpieczeństwa może być 

monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą stanowić dowód  

w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej użytkowników, którzy  

nie stosują się do regulaminu basenu. 

3. Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU oświadcza,  

że monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych 

użytkowników basenu. 

4. Głębokość  basenu rehabilitacyjnego wynosi: 1,3  m . 

5. Basen rehabilitacyjny czynny jest od poniedziałku do soboty  w godzinach  

07.00 – 21:00, niedzielę i dni świąteczne 14:00 do 21:00. 

6. Na terenie basenu mogą przebywać tylko osoby posiadające ważny karnet, bilet 

wstępu lub   opaskę na rękę, kartę zabiegową. 

✓ w przypadku posiadania opaski identyfikującej Gościa Uzdrowiska czas 

przebywania w basenie w godzinach popołudniowych jest nieograniczony  

w godzinach otwarcia basenu, 

✓ w przypadku wykupienia jednorazowego wejścia na basen, opłata za 60 minut 

pobytu pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi, 

7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na basenie tylko pod opieką osób pełnoletnich. 

Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci  

oraz odpowiadają za wszelkie szkody,  

8. Przed wejściem do basenu, każdy korzystający z kąpieli zobowiązany jest  

do umycia całego ciała z użyciem środków myjących i dezynfekcji stóp, pod 

rygorem zakazu wejścia do wody, 

9. Po skorzystaniu z WC, należy umyć ciało przed ponownym wejściem do wody. 

10. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są posiadać czysty strój kąpielowy. 

11. Na basenie obowiązującymi strojami kąpielowymi są : 

✓ strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy bez luźnych sznurków  

oraz ozdób, 



✓ kąpielówki lub spodenki przylegające do ciała, bez kieszeni, wiszących 

sznurków, 

✓ dzieci do lat trzech obowiązkowo muszą posiadać na sobie jednorazowe 

pielucho-majtki przeznaczone do  kąpieli, 

✓ czyste zmienne obuwie basenowe (o podeszwach zapobiegających 

poślizgowi),  

✓ czepek kąpielowy, 

12. Zabronione jest pływanie w spodniach, bermudach, piankach, stringach, luźnych 

tunikach i koszulkach, nago. 

13. Osoby korzystające z basenu rehabilitacyjnego nie mogą być ubrane w strój 

uniemożlwiający stwierdzenie przez obsługę basenu chorób wykluczających 

korzystanie z basenu: 

✓ choroby skóry, grzybice, brodawczaki, rumień, róża, opryszczka itp. 

✓ otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, 

✓  posiadających worki stomijne, 

14. Zabrania się korzystania z basenu rehabilitacyjnego osobom, u których oznaki 

wskazują na : 

✓ brak higieny osobistej, 

✓ padaczkę, 

✓ częste infekcje dożylne na kończynach,  

✓ trudności w oddychaniu, 

✓ zaburzenia równowagi, 

✓ agresywne zachowanie, 

✓ spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

15. Wychodzenie i wchodzenie do basenu rehabilitacyjnego może odbywać się tylko 

w miejscach do tego przeznaczonych. 

16. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu rehabilitacyjnego 

odpowiedzialni są ratownicy. 

17. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, 

środków odurzających oraz palenia papierosów. 

18. W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnego stopnia bezpieczeństwa, 

zabrania się: 

✓ biegania po hali basenowej, 

✓ skakania do wody z brzegów basenu oraz wpychania do wody innych 

użytkowników, 

✓ żucia gumy oraz spożywania posiłków na hali basenowej, 



✓ pływania z plastrami opatrunkowymi lub terapeutycznymi, 

✓ pływania w okularach optycznych, 

✓ używania sprzętu ratowniczego i pływającego do innych celów niż jest 

przeznaczony, 

✓ hałasowania i alarmowania ratownika bez powodu, 

✓ używania sprzętu z elementami szklanymi oraz szamponów w szklanych   

pojemnikach, 

✓ pływania z ostrymi elementami na rękach np. pierścionki, zegarki, kolczyki 

✓ zanieczyszczania wody w basenie, 

✓ pływania w płetwach,  

✓ wprowadzania zwierząt, 

19. Zakazuje się wchodzenia na teren basenu rehabilitacyjnego w okryciach 

wierzchnich i butach. Rzeczy te należy pozostawić w szatni, a pozostałe ubranie 

w udostępnionej szafce  w przebieralni. 

20. Za przedmioty zagubione lub utracone na skutek kradzieży na terenie obiektu 

oraz za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub w innych miejscach 

obiektu Uzdrowisko Świeradów Zdrój-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU  

nie ponoszą odpowiedzialności. 

21. Osoby przyczyniające się do niszczenia mienia basenowego, podnoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

22. Każda osoba korzystająca ze strefy saun jest obowiązana do zapoznania  

się z regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zasad. 

23. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać 

niezwłocznie ratownikowi obecnemu na terenie basenu rehabilitacyjnego. 

24. Osoby korzystające z kompleksu zobowiązane są do podporządkowania  

się decyzjom i nakazom wydawanym przez ratownika. 

25. Osoby nie przestrzegające regulaminu będą zobowiązane do opuszczenia terenu 

basenu bez możliwości  zwrotu wniesionej opłaty. 

26. Korzystanie z atrakcji wodnych powinno się odbywać z należytą ostrożnością 

eliminując możliwość wypadku lub urazu. 

27. Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU nie odpowiada  

za wypadki i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania regulaminu, zaleceń  

i instrukcji personelu lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń obiektu. 

28. Korzystanie z basenu rehabilitacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń. 



29. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe 

korzystanie z basenu rehabilitacyjnego i jego urządzeń, a Spółka nie ponosi 

odpowiedzialności za negatywnego tego skutki. 

30.  Wejście użytkowników na basen odbywa się do godziny 20:30. 

31. Pomieszczenia basenowe należy opuścić nie później niż 10 minut przed 

zamknięciem basenu, niezależnie od godziny wejścia. 

32. TELEFONY ALARMOWE : 

✓ POLICJA – 997  

✓  STRAŻ POŻARNA – 998  

✓  POGOTWIE RATUNKOWE – 999  

✓  TELEFON ALARMOWY – 112 

33. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uzdrowiska Świeradów –

Czerniawa Sp. z o.o.-Grupa PGU : www.uzdrowisko-swieradow.pl i w recepcji 

basenowej. 

 
 

http://www.uzdrowisko-swieradow.pl/

