Regulamin groty solnej
Wszystkie osoby, które korzystają z groty solnej
CENTRUM REKREACJI OBORNIKI
podlegają poniższemu regulaminowi:
1. Centrum Rekreacji Oborniki (zwane dalej CRO) określa w niniejszym regulaminie ogólne
zasady korzystania z groty solnej na terenie CRO.
2. Każda osoba korzystająca z groty solnej jest zobowiązana do zapoznania się
z przepisami regulaminu, obowiązującego na jej terenie i podporządkowania się ich
zapisom i poleceniom obsługi.
3. Każda osoba korzystająca z urządzeń znajdujących się w grocie solnej jest zobowiązana
do zapoznania się z ich instrukcją obsługi i użytkowania oraz do ich bezwzględnego
przestrzegania.
4. Grota solna w CRO jest przeznaczona do indywidualnej rekreacji oraz prowadzenia
grupowych zajęć rekreacyjnych.
5. Wstęp do groty solnej odbywa się po wykupieniu biletu lub karnetu.
Opłata naliczana jest według aktualnie obowiązującego cennika.
6. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu, karnet do wielokrotnego wstępu
w okresie, na który został wydany. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają
pierwszeństwo korzystania z groty solnej.
7. Wstęp na teren groty solnej oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania
wszystkich regulaminów i innych zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
w obiekcie.
8. Seanse w grocie solnej rozpoczynają się o pełnych godzinach i trwają 45 minut.
9. Na seans w grocie solnej należy się zjawić 10 minut przed rozpoczęciem.
Nie ma możliwości wejścia w trakcie rozpoczętego już seansu.
10. Każdy korzystający z groty solnej przebywa w niej na własną odpowiedzialność.
11. Każda osoba korzystająca z groty solnej powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie
przeciwwskazań do korzystania z tej formy rekreacji. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia
a w szczególności z klaustrofobią, nadczynnością tarczycy, zaawansowanymi chorobami
nowotworowymi, ostrym stanem gruźlicy, innymi stanami ostrych zapaleń oraz kobiety
w ciąży powinny korzystać z groty solnej ze szczególną ostrożnością, po konsultacji
ze swoim lekarzem.
12. Z groty solnej mogą korzystać osoby:
które ukończyły 18 lat – samodzielnie na własną odpowiedzialność,
które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność,
które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych.
13. Z groty solnej należy korzystać w stroju sportowym lub kąpielowym oraz obuwiu sportowym
(czystym, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającym podczas
użytkowania zabrudzeń, rys itp.). Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie
czystego ręcznika.
14. Zmiana ubrania wierzchniego na stój sportowy odbywa się w szatni.
15. Jednocześnie z groty solnej może korzystać maksymalnie 7 osób.
16. Użytkownicy będą wpuszczani do groty solnej nie później niż 60 minut przed jej
zamknięciem.
17. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę.
18. We wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz
nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić obsługę CRO.
19. Na terenie groty solnej CRO obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w stanie
wskazującym na stan intoksykacji, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz
środków odurzających; żucia gumy i spożywania pokarmów; wnoszenia opakowań
szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;

hałasowania, przeszkadzania użytkownikom przebywającym na terenie groty; dotykania
ścian groty; wynoszenia kryształów soli z groty.
20. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
21. Osoby korzystające z groty solnej zobowiązane są do pozostawienia po sobie ładu
i porządku.
22. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
23. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu.
24. CRO nie odpowiada za rzeczy i przedmioty, które zostały pozostawione w grocie solnej.
25. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać
najbliższemu pracownikowi CRO.
26. CRO nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania się do
niniejszego regulaminu.
27. Teren CRO jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą
do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów
obowiązujących na terenie CRO oraz instrukcji pracowników CRO. CRO gwarantuje,
iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności
użytkowników.
28. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad
bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

