
 

Regulamin basenu  

w Spa & Wellness Pałac Żelechów 

1. Dla gości nocujących w Pałacu Żelechów basen udostępniony jest bezpłatnie. Goście 
korzystający wyłącznie z zabiegów Spa, mogą skorzystać z jednorazowego wejścia do Strefy 
Basenowej i Saun za dodatkowa opłatą. 

2. Przed wejściem na halę basenu użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z przebieralni,  
tj. do zamiany obuwia na czyste obuwie plażowe, pozostawienia okryć wierzchnich, 
przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki. 

3. Strój kąpielowy dla kobiet może być jedno lub dwuczęściowy. 

4. Osobom korzystającym z basenu zaleca się noszenie czepka. 

5. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, 
zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). 
Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów w domu lub w pokoju hotelowym celem 
zmniejszenia ryzyka kradzieży. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa Spa nie ponosi 
odpowiedzialności. 

6. Przed wejściem na teren strefy basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem  
oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie 
pobytu na terenie Spa. 

7. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy skorzystać z prysznica oraz dokonać 
dezynfekcji stóp. 

8. Z prysznica należy korzystać po każdorazowym skorzystaniu z toalety. 

9. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia i spożywania żywności, napojów  
oraz elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych  
(w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach). 

10. Zabrania się bezwzględnie wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia 
tytoniu na terenie basenu wewnętrznego i zewnętrznego oraz w jego okolicach. 

11. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 10 bez opieki osoby 
dorosłej. 



12. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach. 

13. Woda w nieckach basenowych Pałacu Żelechów posiada stężenie chloru wolnego powyżej 
0,4 mg/l. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z wodnych kąpieli wyłącznie na odpowiedzialność 
rodziców. 

14. Z basenu nie wolno korzystać osobom, które: 

 są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających 
 są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla 

innych 
 chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudności w oddychaniu 
 posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybica, liszaje 
 są uczulone na środki dezynfekujące 
 posiadają choroby układu wydalania 
 cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia 
 cierpią na padaczkę 
 chorują na choroby zakaźne 

15. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety 
w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie 
do ich stanu zdrowia.  

16. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się: 

 biegania, 
 skoków do wody, 
 spożywania żywności oraz żucia gumy, 
 wszczynania fałszywych alarmów, 
 pozostawiania małych dzieci bez opieki. 

17. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność 
ponosi opiekun grupy. 

18. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami 
wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun dziecka. 
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