
           

                             

                                                                                                              Załącznik Nr 12  

 

Do Uchwały Nr 13/2012 Zarządu 

                                                                                                                                                             Kaszubskiego Centrum  

                                                                                                                                                                  Sportowo-Rekreacyjnego  

                                                                                                                                                      z dnia 12.12.2012 r. 

Regulamin 

Korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego Kaszubskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Spółka z o.o. 

w Kościerzynie przez „Porannych ptaszków”. 

1. Kompleks jest udostępniony dla „Porannych ptaszków” w godz. 6.00 – 08.00 od poniedziałku do 

soboty. W tym czasie są dostępne dla klientów: niecki basenu sportowego oraz rekreacyjnego z 

atrakcjami wodnymi, wanny jacuzzi, strefa saun (bez solarium), fitness cardio i siłownia 

(urządzenia samoobsługowe). Czas pobytu w kompleksie jest liczony od momentu przekroczenia 

bramki wejściowej do wyjścia ze strefy płatnej i rozliczenia paska transpondera w kasie recepcji. 

2. W trakcie przebywania w kompleksie „Porannych ptaszków” obowiązuje Regulamin Ogólny 

kompleksu oraz regulaminy i instrukcje dostępnych stref.  

3. Otwarcie drzwi wejściowych do kompleksu dla klientów następuje o godz. 5.45.  

4. Szatnia główna jest w tym czasie samoobsługowa. Klient sam wiesza odzież wierzchnią na 

wieszakach wskazanych przez obsługę kompleksu oraz wkłada obuwie zewnętrzne do kuwety 

zapamiętując numer wieszaka i kuwety. Numerków z szatni nie pobiera się. 

5. Klienci pragnący skorzystać z dostępnych usług kompleksu wchodzą w strefę płatną przez 

bramkę wejściową za pomocą paska z transponderem po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie 

recepcji za bilet poranny zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

6. Wejście do strefy płatnej przez bramkę wejściową może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez 

obsługę obiektu informacji od ratownika o gotowości do przyjęcia klienta, jednak nie później niż o 

godz. 6.00.  

7. Zabrania się bezwzględnie: 

- wcześniejszego, przed godz. 6.00, wchodzenia w strefę płatną bez zgody obsługi kompleksu, 

- korzystania z urządzeń, które są niesprawne, 

8. Klienci korzystający z kompleksu w ramach usługi „Poranne ptaszki”, przebywający w strefach 

saun oraz fitness cardio i siłowni zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności z uwagi 

na brak obsługi w tych strefach, niewchodzenia do stref, które nie są udostępnione dla nich (np. 

solarium), niewchodzenia do pomieszczeń technicznych i gospodarczych oraz niemanipulowania 

urządzeniami zainstalowanymi w strefach dostępnych. Korzystanie z urządzeń w strefach 

dostępnych następuje na własne ryzyko. 

9. Wszelkie zauważone przez klientów korzystających z kompleksu w ramach usługi „Poranne Ptaszki” 

awarie lub uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać ratownikom lub obsłudze kompleksu. 

10.  Klienci korzystający z kompleksu w ramach usługi „Poranne ptaszki” mogą przebywać w strefie 

płatnej kompleksu do godz. 8.00. Do upływu tego czasu należy bezwzględnie dokonać 

rozliczenia w kasie recepcji. Za przekroczenie czasu pobytu będzie naliczana dopłata minutowa 

zgodnie z ceną zakupu. 

11.  W trakcie pobytu w kompleksie należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

ratowników oraz obsługi kompleksu.  

12.  Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i instrukcji 

korzystania z poszczególnych stref i urządzeń, a także nieprzestrzeganiem poleceń ratowników i 

obsługi kompleksu, KCSR Sp. z o. o. w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności.  

 

                                                                                                                                                                   Prezes KCSR 


