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uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna,
dzieci do 12 roku życia bez obecności pełnoletniego opiekuna. 

REGULAMIN JACUZZI
 

1. Jacuzzi jest integralną częścią Term Zakopiańskich i podczas korzystania z atrakcji
obowiązują przepisy regulaminu ogólnego term oraz dodatkowo niniejszy regulamin
szczegółowy.
2. Przed korzystaniem z jacuzzi należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszym
regulaminem. 
3. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem
mydłem i ciepłą wodą oraz zdjąć obuwie basenowe. 
4. Jacuzzi dostępne są dla wszystkich użytkowników Term Zakopiańskich z wyjątkiem: 

5. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości                   
 nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
6. W jacuzzi może przebywać jednorazowo maksymalnie 6 osób. 
7. Dzieci do 12 roku życia mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie, pod opieką rodziców bądź
pełnoletnich opiekunów, osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone           
 ich opiece dzieci. 
8. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi                  
i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanien jacuzzi ze szczególną
ostrożnością po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. 
9. Zabrania się korzystania z jacuzzi osobom chorym na choroby zakaźne z zewnętrznymi
widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami. 
10. Za skutki zdrowotne przebywania w jacuzzi korzystający odpowiada osobiście                    
i na własne ryzyko. 
11. Nie wolno korzystać z jacuzzi, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających. 
12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i obsługa term.
Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się            
 do ich poleceń. 
13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z jacuzzi, a także z terenu term. 
14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji
korzystania z jacuzzi, wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik. 
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powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i bezpieczeństwu
korzystających z jacuzzi bądź mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
użytkowania jacuzzi w sytuacji gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca, 
wpychania osób do jacuzzi, 
wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż przez schodki, 
użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany, 
zanurzania głowy i twarzy, 
wylewania wody z jacuzzi, 
wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów, 
siadania na obrzeżu wanny, 
przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z JACUZZI

1.Wejście i wyjście z jacuzzi może odbywać się, wyłącznie od strony schodków trzymając
się uchwytów. 
2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z jacuzzi. 
3. Kąpiel w jacuzzi odbywa się wyłącznie w pozycji siedzącej. 
4. Podczas wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność. 
5. Zalecamy aby łączny pobyt w jacuzzi nie był dłuższy niż 20 minut dziennie. 
6. Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi. 
7. Osobom korzystającym z jacuzzi zabrania się: 


