
Ośrodek Damroka 

zaprasza na basen i do kawiarni z barem. 
 
 

Parametry basenu: 

długość: 10 m 

szerokość: 5 m 

głębokość max.: 1,30 m 

głębokość brodzika – 50 cm. 
 
 

Dla Państwa bezpieczeństwa, przed wejściem na teren basenu hotelowego należy zapoznać się z 

regulaminem oraz stosować się do niego w czasie całego pobytu. 
 

 

REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z BASENU 

1. Basen jest dostępny wyłącznie dla gości hotelowych. 

2. Basen nie jest strzeżony. 

3. Przed wejściem na basen użytkownicy zobowiązani są do zamiany obuwia na czyste obuwie 

zamienne (klapki basenowe), a także przebrania się w strój kąpielowy. Z uwagi na korzystanie 

z basenu przez wszystkich gości hotelowych, należy zadbać o odpowiedni strój w czasie całego 

pobytu na basenie. 

4. Osobom korzystającym z basenu zaleca się noszenie czepka. 

5. Na terenie basenu należy korzystać ze specjalnie do tego  celu  przeznaczonych ręczników 

kąpielowych,które są do pobrania w recepcji. 

6. Ośrodek Damroka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione na terenie 

basenu hotelowego; wszelkie przedmioty o  znaczącej wartości, w  szczególności takiej jak 

biżuteria, laptopy, tablety, telefony komórkowe czy aparaty prosimy na czas korzystania z 

basenu pozostawiać w pokojach hotelowych lub w depozycie  dostępnym  nieodpłatnie  w 

recepcji. 

7. Przed skorzystaniem z basenu należy skorzystać z prysznica. 

8. Na teren basenu zabrania się wnoszenia elementów ostrych i niebezpiecznych, które w 

jakikolwiek sposób mogą zagrażać życiu lub zdrowiu pozostałych  osób  korzystających  z 

basenu. 

9. Napoje  i  posiłki  oferuje  kawiarnia  przy  basenie,  obowiązuje  zakaz  wnoszenia  własnych 

artykułów spożywczych oraz napojów. 

10. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z basenu wyłącznie pozostając pod bezpośrednią opieką osoby 

dorosłej. 

11. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach. 

12. Z kompleksu basenowego nie wolno korzystać osobom które: 

a) są nietrzeźwe lub są pod wpływem środków odurzających; 

b) są w widocznie złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla 

innych; 

c) posiadają niezagojone rany lub choroby dermatologiczne; 

d) są uczulone na środki dezynfekujące; 

e) cierpią na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu nie jest zalecane; 

f) chorują na choroby zakaźne; 

g) nie są gośćmi Ośrodka Damroka. 



13. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, także kobiety w 

ciąży, powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. 

Ośrodek Damroka nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane 

korzystaniem z basenu przez te osoby. 

14. Na terenie basenu kategorycznie zabrania się: 

a) biegania, 

b) skoków do wody, 

c) wszczynania fałszywych alarmów, 

d) pozostawiania dzieci bez opieki, 

e) wrzucania do basenu jakichkolwiek przedmiotów mogących zanieczyścić basen, w tym 

w   szczególności  jedzenia,  a  także  wlewania  do  niego  jakichkolwiek  płynów   i 

nieczystości (w tym wody zdatnej do spożycia); 

15. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność, 

solidarnie z takim uczestnikiem, ponosi opiekun grupy. 

16. Osoba, która w jakikolwiek sposób zanieczyściła basen, będzie obciążona kosztami wymiany 

wody i czyszczenia basenu, w kwocie 2000 zł brutto. Powyższe dotyczy także opiekunów dzieci 

oraz grup przebywających na basenie. 


