
Regulamin korzystania z basenu NFZ 

Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, 
określa prawa i obowiązki osób korzystających z basenu w  Centrum Rehabilitacyjnym Reh-

Medica. 

1. Korzystanie z basenu odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
2. Osoby korzystające z basenu otrzymują klucz do szafki po przedstawieniu i 

zdeponowaniu na czas pobytu karty imiennej otrzymanej przy zapisie w  recepcji.  
3.  W przypadku zgubienia klucza od szafki uczestnik jest zobowiązany zapłacić w 

kasie jego równowartość (20 zł). Przy zgubieniu karty imiennej koszt duplikatu 
wydawanego w recepcji wynosi 2 zł. 

4. Korzystanie z basenu możliwe jest tylko:  
a)  w kostiumie przeznaczonym do pływania i czepku,  
b) po zmianie obuwia w przebieralni - na basenowe (dopuszcza się                      
    chodzenie boso),  
c) po obowiązkowym umyciu całego ciała mydłem i opłukaniu sie pod    
    prysznicem, 

              d) po zmyciu makijażu, 
              e) po przejściu przez brodzik znajdujący się w wejściu na basen, 

              f) po zdjęciu biżuterii. 

  5. Uczestnikom  zajęć na basenie  wolno wchodzić do wody na wyraźne zaproszenie    
        fizjoterapeuty. 

  6. Na terenie placówki zabrania się: 
     a) stwarzania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, 
     b) biegania po terenie obiektu, 
     c) hałasowania, żucia gumy 
     d) korzystania z basenu w innym stroju niż kąpielowy, 
     e) używania na terenie basenu strojów i przedmiotów w sposób widoczny     
      zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą, 
     f) używania na terenie obiektu obuwia, które pozostawia brudzące ślady na podłogach  
     g) palenia tytoniu, 
     h) wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych, 
     i) wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym    
        osobom, 
      j) wprowadzania lub wnoszenia zwierząt, 

      k) wszczynania fałszywych alarmów, 
      l) wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu, 

 
   7.Uczestnicy, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie 
działających środków, nie będą wpuszczane na teren placówki. 

8.Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mają obowiązek korzystać w 
pomieszczeniach basenowych z wózka inwalidzkiego znajdującego się na terenie Centrum 
Rehabilitacyjnego Reh-Medica. 

9.Uczestnicy niszczący sprzęt lub urządzenia , zanieczyszczający basen, ponoszą pełną 
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.  

10. Przeciwwskazania do zajęć w basenie. 

a) napadowe zaburzenia rytmu serca 
b) niewyrównane ciśnienie tętnicze 
c) cukrzyca insulino zależna 
d) padaczka 
e) zmiany skórne: grzybica , ropne stany zapalne, otwarte rany. 

11. Zmiany  stanu zdrowia uczestnik  zobowiązany jest zgłosić rehabilitantowi 
prowadzącemu zajęcia lub sekretarce medycznej w recepcji. 
12. Rodzice dzieci odbywających zajęcia na basenie proszeni są o oczekiwanie na 
korytarzu placówki. 
13. Rehabilitanci basenowi mają prawo egzekwowania przestrzegania Regulaminu  
14. Osoby korzystające z basenu musza zmienić i pozostawić obuwie zewnętrzne w worku 
lub reklamówce w szatni na parterze 
15. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i złożenia 
oświadczenia o akceptacji jego postanowień.   


