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

basenu znajduj ce si  w tym samym pomieszczeniu, jacuzzi oraz natryski i toalety znajduj ce 

si  przy basenie, odbywa si  tylko w obecno ci ratownika, który ponosi pe n  

odpowiedzialno  za bezpiecze stwo przebywaj cych tu osób.  

2. Osoby korzystaj ce z basenu musz  podporz dkowa  si  poleceniom ratownika oraz 

stosowa  si  do znaków informacyjnych, zakazu i nakazu umieszczonych w Strefie 

Basenowej/Wellness. 

3. Korzystanie z basenu podczas nieobecno ci ratownika jest zabronione i odbywa si  na 

w asn  odpowiedzialno .  

4. Osoby korzystaj ce z basenu proszone s  o zapoznanie si  z informacjami na jego temat. 

Decyduj c si  na przebywanie w basenie maj  wiadomo , e nie maj  przeciwskaza  

zdrowotnych i czyni  to na w asn  odpowiedzialno . 

5. Osoby korzystaj ce ze Strefy Basenowej/Wellness zobowi zane s  do zachowania nale ytej 

staranno ci w celu ochrony ycia oraz zdrowia w asnego i innych osób. 

6. Osoby korzystaj ce z basenu zobowi zane s  do bezzw ocznego informowania ratowników 

lub innych pracowników obs ugi o zaistnia ym wypadku, urazach lub innych zdarzeniach 

mog cych mie  wp yw na bezpiecze stwo w asne i innych osób. 

7. Osoby korzystaj ce z basenu proszone s  o przebranie si  w szatni w czysty, przylegaj cy do 

cia a jedno- lub dwucz ciowy strój k pielowy oraz zmian  obuwia na czyste klapki 

basenowe.  Na basenie nie ma potrzeby korzystania z czepków. 

8. Wszelk  bi uteri , pieni dze i przedmioty warto ciowe nale y pozostawi  w szafce w szatni 

lub odda  na czas pobytu w Strefie Basenowej/Wellness do sejfu w recepcji g ównej. Obiekt 

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

Basenowej/Wellness. 



9. Przed wej ciem na basen nale y wzi  prysznic z u yciem rodków myj cych, a nast pnie 

obowi zkowo skorzysta  z dezynfekcji stóp. 

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

bezwzgl dnie umy  ca e cia o myd em przed ponownym wej ciem  do wody. 

11. Ze wzgl du na oddzia ywanie solanki wskazane jest korzystanie z okularów p ywackich.  

12. W jacuzzi solankowym mo na przebywa  maksymalnie do 15 minut. W przypadku z ego 

samopoczucia nale y niezw ocznie powiadomi  ratownika. 

13. Dzieci do lat 12 mog  przebywa  w Strefie Basenowej/Wellness tylko pod opiek  osób 

doros ych.  

14. Dzieci do lat 3 oraz starsze niekontroluj ce procesów oddawania moczu i wypró niania nale y 

wyposa y  w pieluchy basenowe.  

15. Ze wzgl du na bezpiecze stwo w Strefie Basenowej/Wellness zabrania si : biegania po p ycie 

basenu, skakania do wody, utrudniania p ywania innym u ytkownikom, posiadania szklanych 

lub ostrych przedmiotów, wchodzenia na stanowiska ratownicze, p ywania w okularach 

optycznych lub w szk ach kontaktowych oraz ucia gumy i spo ywania pokarmów bez 

wyra nego pozwolenia ratownika lub pracownika  obs ugi. 

16. Ze wzgl du na bezpiecze stwo u ytkowników w Strefie Basenowej/Wellness EVA Park Life & 

SPA  jednocze nie mo e przebywa  maksymalnie 30 osób. 

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

akceptuje jej regulamin oraz jest wiadomy praw i obowi zków wynikaj cych z jego tre ci.  

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

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

w sytuacjach pe nego ob o enia obiektu. 

19. W przypadku osób nie stosuj cych si   do regulaminu Strefy Basenowej/Wellness, EVA Park 

Life & SPA zastrzega sobie mo liwo  usuni cia takich osób ze Strefy Basenowej/Wellness 

bez zwrotu kosztów wej cia. 

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

obiekcie Eva Park Life & SPA. 

Spó ka zastrzega sobie mo liwo  zmiany przedmiotowego regulaminu w trakcie roku 

kalendarzowego.


