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Regulamin wewnętrzny Dużego Basenu Rehabilitacyjnego w ŚCRU
1. Basen Rehabilitacyjny jest obiektem Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego
im. Dr Adama Szebesty w Rabce - Zdrój
2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 7.00 - 20.00
3. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub technicznych
4. Regulamin dotyczy wyłącznie pacjentów będących na leczeniu w ŚCRU w Rabce - Zdrój
5. Przed wejściem na teren basenu należy obowiązkowo zapoznad się z niniejszym Regulaminem oraz
bezwzględnie stosowad się do jego postanowieo
6. Za egzekwowanie postanowieo Regulaminu oraz za bezpieczeostwo osób przebywających na
terenie basenu odpowiada dyżurujący Ratownik wodny
7. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są do stosowania się do poleceo
oraz sygnałów dźwiękowych wydawanych przez Ratownika wodnego lub Instruktora prowadzącego
zajęcia na basenie
8. Zajęcia mogą odbywad się tylko i wyłącznie w obecności Ratownika wodnego
9. Grupa dwiczebna na basenie nie może przekraczad 15 osób na jednego Instruktora (fizjoterapeutę)
10. Zajęcia na basenie odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu zajęd
11. Na zajęcia wchodzimy wyłącznie za okazaniem indywidualnej imiennej karty zabiegowej
12. Na teren basenu wchodzimy w czystym obuwiu plażowym (typu klapki) lub boso
13. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy, dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn
kąpielówki ściśle przylegające do ciała lub szorty kąpielowe bez kieszeni oraz czepek na głowie
14. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia całego
ciała pod natryskiem wg schematu oraz obowiązkowo zdezynfekowad stopy w brodziku
(spryskiwaczu basenowym) znajdującym się przed wejściem na halę basenu i wejśd do wody boso
15. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęd w basenie przed ponownym wejściem do wody należy
obowiązkowo ponownie umyd całe ciało pod natryskiem i zdezynfekowad stopy
16. Dzieci do ukooczenia 7 lat mogą kąpad się wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich
prawnych opiekunów
17. Osoby nie biorące udziału w zajęciach na basenie pozostają w szatni lub poza terenem basenu
18. Na terenie basenu obowiązuje kategoryczny zakaz robienia zdjęd oraz filmowania podczas zajęd
19. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do przechowywania odzieży, toreb, plecaków i innych
rzeczy wniesionych na teren basenu w szatni w szafkach specjalnie do tego przeznaczonych, za
które personel nie bierze odpowiedzialności
20. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz jakiekolwiek zauważone nieprawidłowości należy niezwłocznie
zgłosid Ratownikowi wodnemu lub Instruktorowi prowadzącemu zajęcia
21. Na terenie basenu zabrania się;
 wchodzenia do wody wbrew zakazowi Ratownika wodnego lub braku dyżuru służb
ratowniczych
 wstępu osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających
 wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzad zagrożenie zdrowia lub życia
 palenia papierosów, picia alkoholu, jedzenia oraz żucia gumy w basenie
 załatwiania potrzeb fizjologicznych poza pomieszczeniami WC (w wodzie)
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 wchodzenia do wody w bieliźnie
 wchodzenia do wody w pielucho majtkach
 wchodzenia do wody osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi
schorzeniami dermatologicznymi, otwartymi skaleczeniami, trudno gojącymi się ranami,
brakiem higieny osobistej oraz opatrunkami czy plastrami na ciele
 kąpieli nago (pod prysznicami czy też na hali basenowej)
 wnoszenia ostrych narzędzi lub innych przedmiotów niebezpiecznych oraz kąpieli w
okularach, zegarkach czy w biżuterii
 stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeostwu osób tam przebywających
 wszczynania fałszywych alarmów, hałasowania czy gwizdania
 wchodzenia na murki okalające basen
 biegania i spychania do wody innych użytkowników
 skakania do wody poza miejscami do tego przeznaczonymi
 wrzucania do wody przedmiotów nie służących do dwiczeo czy zabawy w wodzie
 niszczenia wyposażenia basenowego
22. Osoby łamiące Regulamin będą przywoływane do porządku lub usuwane z basenu, co następnie
zgłaszane będzie do lekarza ordynatora lub lekarza dyżurnego a w ostateczności do zarządcy
obiektu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ;
1.
2.
3.

4.


Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na
terenie basenu
Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy nieszczęśliwe wypadki
wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu
Za szkody materialne powstałe na wskutek nieprawidłowego korzystania z basenu, wszelkiego
rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu czy urządzeo odpowiedzialnośd ponosi użytkownik, a w
przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub prawny opiekun
Skargi i wnioski należy kierowad bezpośrednio do zarządcy obiektu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE;
1. Osoby przebywające na terenie basenu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym
używające przezwisk czy wulgaryzmów, stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla siebie i innych
osób przebywających na terenie basenu, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego
Regulaminu lub do zaleceo służb ratowniczych czy porządkowych oraz pracowników obiektu, mogą
zostad usunięte z terenu basenu wraz z informacją do lekarza ordynatora
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezes Śląskiego
Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdrój
Regulamin zatwierdzony przez;

