
1. Korzystanie ze Strefy Basenowej/ Wellness, rozumianej jako basen, tereny przyległe do 

basenu znajdujące się w tym samym pomieszczeniu, jacuzzi oraz natryski i toalety znajdujące 

się przy basenie, odbywa się tylko w obecności ratownika, który ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo przebywających tu osób.  

2. Osoby korzystające z basenu muszą podporządkować się poleceniom ratownika oraz 

stosować się do znaków informacyjnych, zakazu i nakazu umieszczonych w Strefie 

Basenowej/Wellness. 

3. Korzystanie z basenu podczas nieobecności ratownika jest zabronione i odbywa się na 

własną odpowiedzialność.  

4. Osoby korzystające z basenu proszone są o zapoznanie się z informacjami na jego temat. 

Decydując się na przebywanie w basenie mają świadomość, że nie mają przeciwskazań 

zdrowotnych i czynią to na własną odpowiedzialność. 

5. Osoby korzystające ze Strefy Basenowej/Wellness zobowiązane są do zachowania należytej 

staranności w celu ochrony życia oraz zdrowia własnego i innych osób. 

6. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do bezzwłocznego informowania ratowników 

lub innych pracowników obsługi o zaistniałym wypadku, urazach lub innych zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób. 

7. Osoby korzystające z basenu proszone są o przebranie się w szatni w czysty, przylegający do 

ciała jedno- lub dwuczęściowy strój kąpielowy oraz zmianę obuwia na czyste klapki 

basenowe.  Na basenie nie ma potrzeby korzystania z czepków. 

8. Wszelką biżuterię, pieniądze i przedmioty wartościowe należy pozostawić w szafce w szatni 

lub oddać na czas pobytu w Strefie Basenowej/Wellness do sejfu w recepcji głównej. Obiekt 

EVA Park Life & SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Strefy 

Basenowej/Wellness. 



9. Przed wejściem na basen należy wziąć prysznic z użyciem środków myjących, a następnie 

obowiązkowo skorzystać z dezynfekcji stóp. 

10. Po skorzystaniu z toalety w trakcie pobytu w Strefie Basenowej/Wellness należy  

bezwzględnie umyć całe ciało mydłem przed ponownym wejściem  do wody. 

11. Ze względu na oddziaływanie solanki wskazane jest korzystanie z okularów pływackich.  

12. W jacuzzi solankowym można przebywać maksymalnie do 15 minut. W przypadku złego 

samopoczucia należy niezwłocznie powiadomić ratownika. 

13. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w Strefie Basenowej/Wellness tylko pod opieką osób 

dorosłych.  

14. Dzieci do lat 3 oraz starsze niekontrolujące procesów oddawania moczu i wypróżniania należy 

wyposażyć w pieluchy basenowe.  

15. Ze względu na bezpieczeństwo w Strefie Basenowej/Wellness zabrania się: biegania po płycie 

basenu, skakania do wody, utrudniania pływania innym użytkownikom, posiadania szklanych 

lub ostrych przedmiotów, wchodzenia na stanowiska ratownicze, pływania w okularach 

optycznych lub w szkłach kontaktowych oraz żucia gumy i spożywania pokarmów bez 

wyraźnego pozwolenia ratownika lub pracownika  obsługi. 

16. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników w Strefie Basenowej/Wellness EVA Park Life & 

SPA  jednocześnie może przebywać maksymalnie 25 osób. 

17. Posiadacz biletu/karnetu, wchodząc na teren Strefy Basenowej/Wellness EVA Park Life & SPA, 

akceptuje jej regulamin oraz jest świadomy praw i obowiązków wynikających z jego treści.  

18. EVA Park Life & SPA zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia do Strefy Basenowej/Wellness 

EVA Park Life & SPA w przypadku  awarii, przerw technicznych i innych zdarzeń losowych oraz 

w sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. 

19. W przypadku osób nie stosujących się  do regulaminu Strefy Basenowej/Wellness, EVA Park 

Life & SPA zastrzega sobie możliwość usunięcia takich osób ze Strefy Basenowej/Wellness 

bez zwrotu kosztów wejścia. 

20. Regulamin dostępny jest na stronie www.uzdrowisko-konstancin.pl , www.evapark.pl oraz  w 

obiekcie Eva Park Life & SPA. 

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotowego regulaminu  w trakcie roku 

kalendarzowego.


