
Regulamin TĘŻNI SOLANKOWEJ

Chełmskiego Parku Wodnego

§ 1 Przepisy ogólne

1. Tężnia solankowa jest integralną częścią Chełmskiego Parku Wodnego
znajdującego się w Chełmie przy ul. Lubelskiej 133A.

2. Tężnia  solankowa czynna jest  codziennie  w godzinach 7:00 –  21:45.  W
godzinach 7:00 – 15:00 jest ogólnodostępna, natomiast od godziny 15:00
do 21:45 korzystać z niej mogą tylko klienci Saunarium.

3. Osoby chcące skorzystać z  usług oferowanych przez  tężnię  solankową
zobowiązane są  do uiszczenia  opłaty  za  te  usługi  zgodnie  z  aktualnie
obowiązującym cennikiem w kasie Chełmskiego Parku Wodnego.

4. Naliczanie  czasu  pobytu  w  tężni  rozpoczyna  się  po  odczytaniu
transpondera na czytniku obrotowej  bramki  wejściowej,  a  zakończenie
naliczania  czasu  następuje  w  chwili  rozliczenia  transpondera  w  kasie
Chełmskiego Parku Wodnego.

5. Przed  skorzystaniem  z  usług  tężni  solankowej  każdy  jej  użytkownik
zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  zasadami  korzystania  z  tężni  oraz
przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

6. Każdy korzystający w tężni przebywa w niej na własną odpowiedzialność.
Zalecana jest wcześniejsza konsultacja lekarska.

7. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, nierespektujące
przepisów  regulaminu  oraz  instrukcji  lub  niestosujące  się  do  zaleceń
obsługi tężni mogą być usunięte z terenu obiektu.

8. Na terenie tężni obowiązuje całkowity zakaz:

a) wstępu  osobom,  których  stan  wskazuje  na  spożycie  alkoholu  lub
innych środków odurzających,

b) przebywania zwierząt,
c) wnoszenia  ostrych  narzędzi  oraz  innych  niebezpiecznych

przedmiotów,
d) hałaśliwego zachowania, zakłócającego atmosferę relaksu,
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e) ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu,
f) jedzenia i picia (z wyjątkiem wody).

9. „Pomieszczenie tężni jest monitorowane w sposób ciągły,  a nagrania z
kamer  mogą  być  podstawą  do  pociągnięcia  do  odpowiedzialności  w
stosunku do użytkowników,  którzy  nie  stosują  się  do regulaminu oraz
zasad korzystania z tężni solankowej. Chełmski Park Wodny gwarantuje,
iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych
oraz godności użytkowników.”

§ 2 Korzystanie z Tężni Solankowej

1. Przy korzystaniu z tężni należy bezwzględnie stosować się do regulaminu
oraz poleceń i informacji udzielanych przez personel Chełmskiego Parku
Wodnego.

2. Użytkownicy  obowiązani  są  do  pozostawienia  okrycia  wierzchniego  w
szatni oraz zmianę obuwia.

3. Zalecany jednorazowy seans w tężni solankowej powinien trwać 45 min.

4. Ilość  osób mogących jednocześnie przebywać w tężni  jest  limitowana.
Obsługa Chełmskiego Parku Wodnego może czasowo ograniczyć wstęp
do tężni, ze względu na ilość osób w niej przebywających.

5. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione
mogą  przebywać  na  terenie  tężni  wyłącznie  pod  opieką  osób
pełnoletnich  posiadających  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych.
Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę
oraz za szkody przez te osoby spowodowane..

6. W  przypadku  grup  zorganizowanych  na  jednego  opiekuna  grupy  nie
może  przypadać  więcej  niż  15  niepełnoletnich  uczestników  lub
pełnoletnich uczniów.

7. Obsługa Chełmskiego Parku Wodnego nie ponosi odpowiedzialności za
zgubione  lub  pozostawione  na  terenie  obiektu  przedmioty  oraz
pieniądze.

8. Za zniszczenia,  zgubienia  elementów wyposażenia obiektu obowiązuje
odpłatność w wysokości 100 % wartości wyposażenia.

9. Chełmski  Park  Wodny  nie  odpowiada  za  wypadki  i  kontuzje
spowodowane  nieprzestrzeganiem  regulaminu  tężni  oraz  poleceń
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upoważnionego personelu.

10. Zakup biletu jest  równoznaczny z  akceptacją  postanowień niniejszego
regulaminu oraz zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania jego
postanowień.

11. Przeciwwskazania do korzystania z tężni solankowej:

- nadczynność tarczycy;
- ostre choroby z podwyższoną temperaturą ciała;
- stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego;
- choroby nowotworowe;
- nadwrażliwość na brom i jod lub inne jony zawarte w solance;
- niewydolność naczyń wieńcowych serca,  zwłaszcza u osób z niskim

ciśnieniem krwi;
- krwioplucie i skłonność do niego;
- przebyta gruźlica płuc;
- przebyty ropień płuca

Zalecana wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

12. Chełmski  Park  Wodny  zastrzega  sobie  prawo  do  zamknięcia  tężni
solankowej  lub  wprowadzenia  innych  ograniczeń  do  przebywania  na
ternie  tężni,  bez  wcześniejszego  uprzedzenia,  w  przypadkach
uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami techniczno –
organizacyjnymi. 
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