
   

 
                                                                                                      Załącznik Nr 9  

 

                                                                                                                                        Do Uchwały Nr 7/2012 Zarządu 

                                                                                                                     Kaszubskiego Centrum  

                                                                                                                          Sportowo-Rekreacyjnego 

                                                                                                                z dnia 12.12.2012 r. 

 

Regulamin 
Kaszubskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie 

regulujący zasady korzystania z wanien jacuzzi w Kompleksie Sportowo - 

Rekreacyjnym „AQUA Centrum” 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wanny jacuzzi są integralną częścią kompleksu. 

2. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Ogólny kompleksu. 

3. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz 

przeciwwskazaniami do korzystania z usług kąpieli w wannach jacuzzi. 

4. Wanny jacuzzi dostępne są dla wszystkich użytkowników posiadających wykupiony wstęp 

na pływalnię lub saunę w godzinach otwarcia kompleksu. 

5. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem 

mydłem i ciepłą wodą. 

6. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe. 

7. Z wanien jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie 

stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. 

8. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i 

gastrycznymi oraz kobiety w ciąży mogą korzystać z wanien jacuzzi jedynie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i po konsultacji lekarskiej. 

9. Zabrania się korzystania z wanien jacuzzi osobom chorym na choroby zakaźne, z 

zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami. 

10. Za skutki zdrowotne przebywania w wannie jacuzzi KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie 

Zarządzający Kompleksem nie ponosi odpowiedzialności. Korzystanie z wanien jacuzzi 

odbywa się na własne ryzyko. 

11. Dzieci do lat 8 mogą przebywać w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy 

obsługi kompleksu. Wszystkie osoby korzystające z wanien jacuzzi są zobowiązane 

bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

13. W stosunku do osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostanie 

zastosowany zakaz dalszego korzystania z wanien jacuzzi, a w sytuacjach wyjątkowych - 

nakaz opuszczenia kompleksu.  

14. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, a 

także wskazań ratowników i obsługi kompleksu, KCSR Sp. z o. o. w Kościerzynie nie ponosi 

odpowiedzialności 

 



Instrukcja korzystania z wanien jacuzzi 

 

1. Wejście do wanny jacuzzi może odbywać się wyłącznie od strony schodów. 

2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny jacuzzi. 

3. Podczas wychodzenia czy też wchodzenia do wanny jacuzzi należy zachować szczególną 

ostrożność, istnieje ryzyko poślizgnięcia się. 

4. Korzystanie z wanien jacuzzi dozwolone jest tylko przy włączonym masażu wodnym i 

powietrznym. 

5. W wannach jacuzzi znajdujących się w pływalni może przebywać jednocześnie nie więcej 

niż 8 osób w jednym urządzeniu, oraz maksymalnie 6 osób w wannie jacuzzi znajdującej się w 

strefie saun. 

6. Zaleca się pobyt w wannie jacuzzi nie dłuższy niż 20 min. 

7. Kąpiel w wannie jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej. 

8. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi lub 

obsłudze kompleksu. 

9. Osobom przebywającym w wannach jacuzzi zabrania się: 

 powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu 

osób korzystających z wanny jacuzzi lub mogących spowodować nieszczęśliwy 

wypadek, m.in. wpychania osób do wanny jacuzzi oraz podtapiania osób 

znajdujących się w wannie jacuzzi, noszenia biżuterii,  

 wnoszenia ze sobą do wanny jacuzzi przedmiotów elektronicznych (aparatów 

fotograficznych, kamer, urządzeń MP3/4, telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych), 

 wchodzenia i wychodzenia z wanny jacuzzi w inny sposób niż schodkami, 

 użytkowania wanny jacuzzi, gdy wyłączona jest instalacja napowietrzająca, 

 użytkowania wanny jacuzzi, gdy dostęp do wanny jest zabroniony. 

 wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych np. 

szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp., 

 przebywania w wannie jacuzzi w pozycji stojącej oraz siadania na obrzeżu wanny 

jacuzzi, 

 zanurzania głowy i twarzy pod powierzchnię wody w wannie jacuzzi, 

 nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za 

nieprzyzwoite lub obraźliwe, 

 manipulowania przy dyszach i pokrętłach, 

 wylewania wody z wanny jacuzzi. 

  

UWAGA! DŁUŻSZE PRZEBYWANIE W WANNIE JACUZZI MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE 

ORGANIZMU. 

 

NAJCZĘSTSZE OBJAWY: NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE. 

PO ZAOBSERWOWANIU W/W OBJAWÓW NALEŻY NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ WANNĘ JACUZZI I 

UDAĆ SIĘ NA SPOCZYNEK, EWENTUALNIE WEZWAĆ POMOC RATOWNIKÓW LUB OBSŁUGI 

KOMPLEKSU. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                             Prezes KCSR 


