
REGULAMIN KORZYSTANIA Z GROTY SOLANKOWEJ  

W KRYTEJ PŁYWALNI „KORAL” W MORAWICY 

 

1. Grota solankowa jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niej obowiązują 

przepisy regulaminu pływalni „KORAL” w Morawicy oraz dodatkowo niniejszego 

regulaminu. 

2. Grota solankowa składa się z: 

a) jacuzzi solankowego,  

b) trzech leżanek z podgrzewanymi siedziskami, 

c) łączki słonecznej, 

d) koloroterapii. 

 

3. Każda osoba korzystająca z groty solankowej ma obowiązek zapoznania się  

z regulaminem. 

 

4. Korzystanie z groty solankowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.  

 

5. W grocie solankowej obowiązuje taki strój jak na basenie. 

 

6. Leżanki z podgrzewanymi siedziskami włączane są na życzenie klienta przez  

       ratowników.  

 

7. Łączka słoneczna to dwa panele z 6 lampami UV i 3 lampami na promienie IR. 

 

8. W celu załączenia paneli z lampami 1 lub 2 należy wcisnąć odpowiedni przycisk 

znajdujący się po prawej stronie na ścianie przy wejściu do groty. Przyciski muszą być 

wygaszone (nie podświetlone na zielono). Lampy załączają się na ok.15 minut  

i automatycznie gasną. Ponowne włączenie możliwe jest po ok. 15 minutach, gdy 

lampy się ostudzą. W czasie studzenia przycisk danej lampy świeci na zielono, 

sygnalizując czas studzenia. Po zgaśnięciu podświetlenia na zielono można ponownie 

włączyć lampy.     

 

9. Podczas leżenia na leżankach pod włączonymi lampami zaleca się nie patrzeć 

bezpośrednio na lampy.  

 

10. Korzystający z leżanek winni leżeć na ręcznikach 

 

11. Koloroterapia włączana jest na życzenie klienta przez ratowników.  

 

12. Osoby z klaustrofobią, nadczynnością tarczycy, zaawansowanymi chorobami 

nowotworowymi, ostrym stanem gruźlicy, innymi stanami ostrych zapaleń, 

dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego,  neurologicznymi, 

      powinny korzystać z groty solankowej ze szczególną ostrożnością i po  

      konsultacji lekarskiej.  

 

13. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z groty solankowej wyłącznie pod stałą opieką 

rodziców lub dorosłych opiekunów.  

 

14. W jacuzzi solankowym może jednorazowo przebywać maksymalnie 8 osób. 

 



15. Podczas wchodzenia do jacuzzi solankowego należy zachować szczególną ostrożność. 

 

16. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi solankowego. 

 

17. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 

bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi solankowego lub mogących 

spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

      - wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki, 

      -użytkowania jacuzzi, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca, 

     - użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem  

        lub w inny widoczny sposób, 

     - wpychania osób do środka jacuzzi, 

     - wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów, 

     - przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej, 

     - zanurzania głowy i twarzy, 

     - wylewania wody z jacuzzi, 

     - siadania na obrzeżu niecki jacuzzi, 

     - załatwiania potrzeb fizjologicznych w jacuzzi, 

     - manipulowania przy dyszach i pokrętłach. 

 

18. Po wyjściu z jacuzzi solankowego zaleca się wzięcie natrysku przed korzystaniem  

z innych atrakcji basenowych.  

  

19. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy 

pływalni. Wszystkie osoby korzystające z groty solankowej są zobowiązane 

bezwzględnie stosować się do ich poleceń.  

 

20. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu groty 

solankowej wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik. 

 

21. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego 

regulaminu będą usuwane z groty solankowej, a także z terenu pływalni. 

 

22.  „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki  

i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, zaleceń  

i instrukcji personelu oraz w wyniku nieodpowiedniego korzystania z groty 

solankowej. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 


