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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 Solarium w Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym „AQUA Centrum” 

 

1. Solarium stanowi integralną część kompleksu. 

2. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Ogólny 

kompleksu. 

3. Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własne ryzyko i odpowiedzialność, a 

ponadto zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, 

przestrzegania wymienionych w nim zasad oraz stosowania się do zaleceń pracowników 

obsługi. 

4. Solarium czynne jest w godzinach od 8.00 do 22.00. 

5. Z Solarium mogą korzystać tylko osoby powyżej 18 roku życia.  

6. Z Solarium nie mogą korzystać osoby: 

 ludzie z typem skóry I, ponieważ są oni niezwykle wrażliwi na światło ultrafioletowe, 

 posiadające skłonności do omdleń i zasłabnięć. 

7. Nie zaleca się korzystania z solarium osobom: 

  cierpiącym na choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroby serca, 

zaburzenia krążenia itp.), 

 po przebytych chorobach serca, 

 chorym na epilepsję (padaczkę), 

 chorym na cukrzycę, 

 ze schorzeniami tarczycy, 

 zażywającym antybiotyki, witaminy, lekarstwa i kuracje ziołowe zawierające wyciąg z 

dziurawca, leczonym hormonalnie, sulfonamidami, itp., 

 z chorobami skóry, posiadającym na skórze znamiona lub zmiany barwnikowe i 

pigmentacyjne, ze skłonnością do przebarwień skóry, 

 po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej, 

 kobietom w ciąży, 

 z alergią na promienie UV. 

8. Zabrania się: 

 korzystania z urządzenia stojącego i leżącego przez więcej niż jedną osobę 

jednocześnie, 

 nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite 

lub obraźliwe. 

9. Osoby w trakcie leczenia, zażywające leki bądź wymienione w pkt. 4 każdorazowo 

powinny uzyskać poradę lekarską, co do możliwości korzystania z solarium. 



10. Osoby z jasną karnacją skóry powinny ograniczyć czas zabiegu do niezbędnego 

minimum z uwagi na możliwość poparzenia skóry. 

11. Solarium leżące i stojące jest samoobsługowe. 

12. Korzystający sam dokonuje dezynfekcji urządzenia preparatem dostępnym w 

pomieszczeniu. 

13. Przed opalaniem korzystający, o ile zachodzi taka konieczność, powinien zmyć makijaż, 

perfumy i balsamy, zdjąć biżuterię, oraz ewentualne soczewki kontaktowe lub okulary. 

Podczas korzystania z solarium zaleca się używanie okularów ochronnych. 

14. Korzystający samodzielnie ustawia czas opalania przy pomocy przycisków „+” lub „-” na 

urządzeniu startowym znajdującym się na ścianie w pomieszczeniu Solarium. 

15. Czas opalania może być ustawiony w zakresie od 1 do 15 minut. 

16. Po nastawieniu czasu można uruchomić solarium poprzez zbliżenie transpondera ESOK do 

urządzenia startowego. 

17. Po uruchomieniu urządzenia zatrzymuje się czas pobytu na Pływalni i pozostaje 20 sekund, 

aby wejść do urządzenia solarium. 

18. Po upływie ustawionego czasu następuje samoczynne wyłączenie lamp solarium i 

ponowne przejście na czas pobytu na Pływalni. 

19. Rozliczenie za korzystanie z Solarium odbywa się w kasie recepcji po zakończeniu pobytu 

w kompleksie. 

20. Osoba korzystająca z Solarium w przypadku pogorszenia się samopoczucia zobowiązana 

jest niezwłocznie przerwać zabieg i w razie potrzeby powiadomić o tym pracowników 

obsługi. 

21. KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane dla zdrowia 

skutki będące efektem nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 

22. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy obsługi KCSR Sp. 

z o.o. w Kościerzynie. 

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

zastosowany czasowy lub stały zakaz korzystania z solarium, a w sytuacjach nagłych i 

wyjątkowych - nakaz opuszczenia kompleksu.  

 

Prezes KCSR 


