
 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU SOLANKOWEGO 

Z ROZTWOREM Z SOLĄ Z MORZA MARTWEGO 

Powierzchnia basenu: ok. 20 m 2 

Głębokość wody w basenie: ok.  95 cm 

Temperatura wody: 36-38oC 

Stężenie solanki: do 3% 

1. Basen solankowy jest integralną częścią Aquaparku i przy korzystaniu z niego obowiązują 

przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu. 

2. Każda osoba korzystająca z basenu solankowego ma obowiązek zapoznania się  

z Regulaminem. 

3. Korzystanie z  basenu solankowego  odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

4. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wanien solankowych wyłącznie pod ustawiczną opieką 

i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

5. Podczas wchodzenia do basenu solankowego należy zachować szczególną ostrożność. 

6. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z basenu solankowego. 

7. Zabrania się korzystania z basenu  solankowego uczestnikom grup zorganizowanych bez 

obecności opiekuna.  

8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 

bezpieczeństwu innych osób korzystających z basenu solankowego i Aquaparku lub 

mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

- wchodzenia i wychodzenia z basenu w inny sposób niż poprzez wyznaczone wejście/wyjście, 

- wskakiwania do basenu, 

- użytkowania basenu, gdy nie ma w nim wody, 

- użytkowania basenu solankowego w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, borderem, 

liną lub w inny widoczny sposób, 

- wpychania osób do wnętrza basenu solankowego, 

- wnoszenia do basenu solankowego  jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, 

- wylewania wody z basenu solankowego, 

- siadania na obrzeżu basenu solankowego, 

- naruszania elementów wyposażenia basenu solankowego. 

9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy 

Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z basenu solankowego są zobowiązane 

bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

 

 



 

 

 

 

10. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie 

atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu wydalone z hali basenowej 

bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu. 

PRZED I PO WYJŚCIU Z BASENU SOLANKOWEGO, PRZED SKORZYSTANIEM Z INNYCH 

ATRAKCJI AQUAPARKU – ZWŁASZCZA WANIEN SOLANKOWYCH, NALEŻY KONIECZNIE 

OPŁUKAĆ CAŁE CIAŁO POD PRYSZNICEM!  


