AQUA PARK ZAKOPANE HÁZIRENDJE
Kedves Vendégek,
Üdvözöljük az Aqua Park Zakopane fürdőben - a szórakozás, a sport és a pihenés helyén és köszönjük, hogy a mi
létesítményünket választotta szabadidejük eltöltésére!
Az Önök és a többi vendég biztonsága és a rend érdekében kérjük megismerkedni a jelen Házirenddel.
A belépőjegy megvásárlásával Ön elfogadja a házirendet és beleegyezik a Házirendben foglalt rendelkezések,
valamint a létesítményben érvényes rendelkezések és útmutatók betartásába.
Csoportok esetében a házirend megismertetéséért a csoportkísérő felel.
A. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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Az Aqua Park Zakopane tulajdonosa a POLSKIE TATRY S.A. Társaság (székhelye: ul. Droga do Białego 7c,
Zakopane), tel.(18) 20 637 30.
Az Aqua Park Zakopane nyitvatartási ideje 9.00 - 22.00. A medence élményelemei 21.45-kor kerülnek
kikapcsolásra.
A nyitvatartási idő szervezési okokból kifolyólag módosulhat (sport- és szabadidő rendezvények,
évszakok, meghibásodások és veszélyhelyzetek, egyéb okok).
Minden látogató köteles megismerkedni a létesítményben található házirendek szabályaival és azokat
betartani.
12 évnél fiatalabb gyermekek kizárólag felnőtt személyek állandó felügyelete mellett tartózkodhatnak
az Aqua Park területén, akik teljes felelősséget vállalnak a rájuk bízott gyermekekre és a gyermekek által
okozott mindennemű károkért. A felügyelőnek a hatályos árjegyzék szerinti belépőjegyet kell
megváltania az uszodába.
Szervezett csoportok kizárólag a csoportkísérő vagy a foglalkozást vezető személy felügyelete alatt
tartózkodhatnak az Aqua Park területén, miután a csoportkísérő aláírta a szükséges nyilatkozatot
a Pénztárnál vagy az Ügyfélszolgálati Irodában.
Úszómesternek a sárga vagy vörös színű, RATOWNIK (ÚSZÓMESTER) feliratú pólót, valamint vörös
rövidnadrágot viselő személyek tekinthetők.
A három évnél fiatalabb gyermekeknek úszópelenkát kell viselniük.
A 7 évnél fiatalabb gyermekek kizárólag karúszóval használhatják a medencét.
Tilos úszni nem tudó gyerekeket felügyelet nélkül hagyni a medencecsarnokban.
Az úszómesterek a látogatók által elérhető minden úszómedencét és vízi élményelemet felügyelet alatt
tartanak. A gyermekek feletti felügyelet a gyermekek felnőtt kísérőszemélyei kötelessége közé tartozik.
A létesítmény igazgatósága megköveteli, hogy minden 3 év alatti gyermekhez egy felügyelő tartozzon,
míg 4-12 éves gyerekek esetében minimum egy felügyelő legyen két gyerekre.
A létesítmény területén található vízi élményelemeket felnőtt és 12 évnél idősebb személyeket vehetik
igénybe. Nem vonatkozik ez a gyógyvizes termálmedencére, melyet 14 éves kortól lehet igénybe venni
és a vízi hintára, mely 15 éves kortól látogatható azzal a feltétellel, hogy a felhasználó magassága eléri
a 140 cm-t. A 12 évnél fiatalabb gyermekek kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett és az
ő felelősségükre vehetik igénybe a vízi élményelemeket.
Az ideiglenesen üzemen kívül helyezett vízi élményelemeket és medencéket tájékoztató táblák jelölik
és ez idő alatt tilos használni őket. Kevés látogató (felhasználó) esetén a vízi élményelemek a látogató
kérésére kerülnek bekapcsolásra.
Az egyes medencerészek vízmélységéről a medencék falain vagy azok közelében elhelyezett információs
táblák tájékoztatnak.
Az Aqua Park Zakopane Igazgatósága ideiglenesen korlátozhatja a létesítménybe való belépést, ha
a vendégek száma meghaladta a maximális létszámot.

16. A téli szezonban a látogató használhatja a fő öltözőt és otthagyhatja a felső ruházatot. A felhasználó
köteles betartani az egyes belső házirendeket és a létesítményben elhelyezett tájékoztatásokban
foglaltakat.
17. A belépőjegy megvásárlásával az ügyfél beleegyezik a létesítmény adott napi állapotának megfelelő
használatára. A meghibásodások és az Igazgatóságtól független egyéb okok nem jelentenek alapot
a belépőjegy árának a csökkentésére.
18. A berendezések és a vízi élményelemek használata a felhasználók saját felelősségére történik. Kétes
egészségi állapotú személyek különös óvatossággal (vagy a háziorvossal történő egyeztetés után)
vehetik igénybe az élményelemeket.
19. A létesítmény folyamatos monitorozás alatt áll, a kamerafeltételek jogi alapot jelenthetnek azon
felhasználók felelősségre vonására, akik nem tartják be a házirendben vagy a tájékoztatásban
foglaltakat.
20. Az öltőző- és szekrényhelyiségek monitorozására való tekintettel az átöltözést az erre kijelölt öltőző
helyiségekben kell végezni.
21. Az Aqua Park Zakopane létesítmény területén talált minden tárgyat be kell szolgáltatni a főépület
csarnokában található Ügyfélszolgálati Irodának (Információs Pont). Az Ügyfélszolgálati Iroda
Személyzete előzetes személyazonosítás után adja ki a megtalált tárgyakat, tehát az elveszett tárgyat
kereső személynek meg kell határoznia, milyen tárgyat veszített el, körül kell írnia a kinézetét, jellegzetes
tulajdonságait, bizonyítania kell, hogy az ő tulajdonába tartozik az elveszett tárgy). A személyzet az
elveszett tárgyakat a megtalálásukat követő három hétig adja át a tulajdonosnak.
22. A Létesítmény egyes részeinek vagy vízi élményeinek részletes használati feltételeit a közelükben
elhelyezett házirendek vagy piktogramok szabályozzák. A berendezéseket és vízi élményelemeket
igénybe vevő minden személy köteles megismerkedni ezekkel a szabályokkal és azokat betartani.
23. A fürdőruhát az öltözőhelyiségben kell felvenni.
24. Az Aqua Park Zakopane Igazgatósága fenntartja magának a jogot a létesítmény berendezéseinek és
élményelemeinek a kikapcsolására meghibásodás vagy egyéb, a kezelőtől független okok miatt (pl. rossz
időjárási körülmények stb.) anélkül, hogy vissza kelljen térítenie a belépőjegyek árát, ha azok ki nem
kapcsolása veszélyeztetné a felhasználók egészségét.
25. Az ájulásra, izomgörcsre, epilepsziás rohamokra, keringési zavarokban szenvedő személyek, valamint
a szellemileg sérült személyek kizárólag kísérő személy felügyelete mellett tartózkodhatnak az uszoda
területén, akinek kötelessége jelentenie az ügyeletes úszómesternek a felügyelete alatt álló személy
egészségügyi panaszait.
26. A várandós nők kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe a létesítmény szolgáltatásait.

B. AZ AQUA PARK VENDÉGEI KÖTELESEK:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

az uszoda területére kizárólag általánosan elfogadott és megvásárolható, esztétikai és higiéniai
követelményeknek megfelelő, cipzárral és más vendégek biztonságát és egészségét, valamint az uszoda
felszerelését nem veszélyeztető műanyag vagy fém elemektől mentes fürdőruhában szabad belépni:
nők esetében egy- vagy kétrészes, testreálló fürdőruhát viselni (az uszoda területén engedélyezett az
ún. burkini típusú fürdőruha viselése, de a fürdőruhának feltétlenül a testre kell simulnia),
férfiak fürdőnadrágot vagy úszónadrágot viselni,
az utcai cipőt medencei lábbelire cserélni az öltözőbe való belépés előtt (mezítlábon is lehet közlekedni),
a medencecsarnokba történő belépés előtt zuhany alatt megmosni a testet szappanos vízzel,
feltétlenül alkalmazkodni az úszómesterek utasításaihoz és hangjelzéseihez, valamint a hangszórókon
bemondott utasításokhoz. Az uszodában az úszómesterek ügyelnek a biztonság és az alábbi házirend
betartására,
alkalmazkodni a saját úszótudásunkhoz és általános testi és szellemi állapotunk nyújtotta feltételekhez,

8.

mindennemű sérülést, balesetet, valamint rendellenességet haladéktalanul jelezni az ügyeletes
úszómesternek,
9. megőrizni a rendet, tisztaságot, csendben kell viselkedni és szigorúan alkalmazkodni az ügyeletes
úszómester vagy a foglalkozást vezető személy és/vagy a szervezett csoportkísérő utasításaihoz,
10. alkalmazkodni az információs jelekhez, utasításokhoz, tiltásokhoz, rendelkezésekhez, útmutatókhoz,
házirendekhez, tájékoztató táblákon és a létesítmény területén elhelyezett egyéb információk
foglaltakhoz,
11. az Aqua Park Zakopane árjegyzék szerinti belépőjegyének a pénztárnál való kifizetésére.
C. TILOS IGÉNYBE VENNIE AZ AQUA PARK ZAKOPANE SZOLGÁLTATÁSAIT:
1.
2.
3.
4.
5.

alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személyeknek,
fulladásveszély kockázatát okozó betegségben szenvedő vagy annak jeleit viselő személyeknek,
nyílt sebekkel és bőrgyulladásban szenvedő, fertőző betegség jeleit viselő személyeknek,
olyan személyeknek, akik viselkedése veszélyt jelenthet az uszoda felhasználóira,
olyan személyeknek, akik higiéniai állapotuk eltér az általánosan elfogadott normáktól..

D. TILOS
Az Aqua Park Zakopane létesítmény felhasználóinak saját maguk és mások testi épségét veszélyeztetni,
különösen tilos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

az úszómester utasítása ellenére, az úszómester hiányában, valamint mentőakciós során vízbe menni,
éles és veszélyes tárgyakat a medencébe vinni (többek között órát, karkötőt és más ékszert),
nagy, felfújt matracokat és játékokat a medencébe vinni,
alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személyeknek bemenni,
futkározni az Aqua Park Zakopane létesítmény területén,
vízbe ugrálni,
másokat vízbe lökni vagy dobni,
dohányozni, rágógumizni,
szemetet, üveget stb. a vízbe dobni,
a vízi élményelemeket és az uszodát alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatása alatt használni,
alkoholt, élelmiszert vagy más, üvegbe csomagolt árut bevinni a létesítmény területére,
Étkezni az uszoda területén az erre kijelölt helyeken kívül,
kiabálni és hangoskodni, vagy téves riasztást kezdeményezni,
úszószemüvegtől eltérő más szemüvegben úszni,
a csúszdát szemüvegben használni,
állatokat bevinni,
az uszoda berendezéseit és felszerelését megrongálni, szemetelni,
értékesítési tevékenységet vezetni az Aqua Park Zakopane Igazgatóságának írásos beleegyezése nélkül,
filmet készíteni pl. GO PRO stb. típusú kamerával, valamint a fényképezőgép használata az Aqua Park
Zakopane Igazgatóságának a beleegyezése nélkül.

E. A LÁTOGATÓ ÉS AZ AQUA PARK FELELŐSSÉGE
1.

Az öltözőből az uszoda területére történő belépés előtt ellenőrizze, hogy bezárta-e a szekrényét.
Az Aqua Park Zakopane nem vállal felelősséget a nyitva hagyott vagy rosszul bezárt szekrényekben
hagyott tárgyakért (pénz és értékes tárgyak). Az értékes tárgyakat az I. emeleten, pénztároknál lévő
letétes szekrényekben kell hagyni.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Az Aqua Park Zakopane Létesítmény területén felügyelet nélkül hagyott tárgyakért a Létesítmény
Igazgatósága nem vállal felelősséget.
A látogatót ért anyagi vagy személyes károkat, amik az Aqua Park Zakopane területén következtek be
vagy következhettek be, a Látogató köteles haladéktalanul jelenteni az Ügyfélszolgálati Irodánál
(Információs Pont).
az Aqua Park Zakopane Igazgatósága nem vállal felelősséget a megrongálódott fürdőruháért.
az Aqua Park Igazgatósága nem vállal felelősséget a Látogatót ért, jelen házirend megszegéséből
származó bárminemű anyagi károkért.
A létesítményben a Látogató által okozott károkért a Látogató felel.
A létesítmény megrongált vagy elvesztett felszereléséért az okozott kár értékének 100% meg kel
téríteni.
A létesítményben tartózkodó és a közrendet, jó szokásokat megsértő, káromkodó, a létesítményben
tartózkodó más személyek számára veszélyt jelentő, valamint a jelen házirendben foglaltakat vagy
a biztonsági szolgálat, más dolgozók utasításait megszegő, azokhoz nem alkalmazkodó vendégek
a belépőjegy vagy a bérlet árának megtérítése nélkül eltávolításra kerülhetnek a létesítmény területéről
függetlenül az ügy esetleges büntetőjogi vagy polgárjogi útra terelésétől.

F. SZERVEZETT CSOPORTOK
1.

2.

3.

Szervezett csoportként olyan fürdő, vízben gyakorlatokat végző emberek csoportját értjük, akik
csoportkísérő felügyelete alatt veszik igénybe az Aqua Park Zakopane szolgáltatásait (továbbiakban
„Szervezett Csoportkísérő”).
Szervezett Csoportkísérőnek olyan személy tekinthető, aki megfelelő csoportkísérői képesítéssel
rendelkezik (belépés szabadidős gyerekek és diákok alkotta csoporttal, belépés köz- és magánoktatási
intézmények által szervezett foglalkozások keretein belül, egyéb csoportos belépés).
Egy Szervezett Csoportkísérőre legfeljebb:
a.
b.
c.

4.

15 fiatalkorú személy vagy felnőtt tanuló,
10 óvodáskorú résztvevő eshet,
szellemi fogyatékos személyekből álló csoport esetén a csoportkísérők számát a résztvevők
fogyatékossági szintjétől és egészségi állapotától függően kell meghatározni és azt meg kell
adnia a csoportszervezőnek.

Az Aqua Parkba történő belépés előtt a szervezett csoportkísérő köteles aláírni a „szervezett
csoportkísérői nyilatkozatot” (az űrlap az uszoda pénztáránál vehető át), az űrlapon megadott adatokat
a POLSKIE TATRY S.S. Társaság a személyes adatok védelméről szóló jogszabályban foglaltak szerinti
fogja kezelni.
5. A Szervezett csoportkísérő köteles a rábízott résztvevők megfelelő felügyeletére és biztonságuk
biztosítására az Aqua Park Zakopane Létesítmény területén.
6. A Szervezett csoportkísérő nem kötelezheti a csoport résztvevőit a vízi élményelemek használatára.
7. A Szervezett csoportkísérők kötelesek sportruhába vagy más megkülönböztető ruhába öltözni az Aqua
Park területén és a csoport medencecsarnokban tartózkodása alatt végig kötelesek a csoporttal együtt
lenni, felügyelni és ellenőrizni a résztvevők viselkedését.
8. A Szervezett csoportkísérőnek a víztükörhöz közel olyan helyen kell tartózkodnia, ahonnan minden
résztvevőt szemmel kísérhet és ő is látható a többiek számára.
9. A Szervezett csoportok résztvevői a csoportkísérővel együtt léphetnek be az uszoda területére.
10. A csoportkísérők különösen kötelesek:
a. a csoport uszoda területére történő belépéssel kapcsolatos minden formaságot elintézni
az Aqua Park Zakopane pénztáránál,

b.
c.
d.
e.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

tájékoztatni a csoport résztvevőit az uszodai szekrények és jeltovábbítók használatáról,
emlékeztetni a csoportot a fürdés előtti zuhanyzásra,
vízbe lépés előtt az ügyeletes úszómesterhez vezetni a csoportot útmutatás céljából,
felügyelni a csoport résztvevőinek a viselkedését az úszócsarnokban való tartózkodás alatt,
elsősorban állandó szem- és hangkontaktusban lenni a csoporttal a medencecsarnokban való
tartózkodás idején, és szükség esetén közbelépni a rend és a biztonság fenntartásához,
f. ügyelni arra, hogy az uszodában való tartózkodás alatt a csoport nyugodtan, kulturálisan
viselkedjen, ne hangoskodjon és ne rongálja meg az uszoda területén lévő berendezéseket,
g. megismertetni a csoporttal a létesítmény házirendjét.
A csoport résztvevőinek átadott azonosítókért a csoportkísérő felel.
Csoportkísérő nélküli szervezett csoport nem léphet be a létesítménybe.
A foglalkozást vezető személyek vagy a csoportkísérők csak fürdőruhában és a foglalkozás vezetésére
szolgáló speciális lábbeliben vagy mezítláb léphetnek be a medence területére.
A foglalkozást vezető személy vagy a csoportkísérő köteles ellenőrizni a csoport létszámát az uszodába
történő belépés előtt és után; ha nem felel meg a létszám (változik a résztvevők száma) köteles ezt
haladéktalanul jelenteni az ügyeletes úszómesternek.
A foglalkozást vezető személy vagy a csoportkísérő teljes felelősséget vállal a csoport biztonságáért,
annak magatartásáért és a házirend betartásáért, valamint a résztvevők tevékenységeiért.
A foglalkozás végét jelentő jelzésre a résztvevőknek azonnal el kell hagyniuk az uszodát.
Az úszóoktató a foglalkozás végeztével köteles a helyére juttatni az úszóeszközöket.
A versenyek során a résztvevők biztonságáért a versenyszervező felel.

G. DÍJKÖTELESSÉG
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Az uszodai használat és az egyéb szolgáltatások díjkötelessége megfelel a POLSKIE TATRY S.A.
Igazgatósága által jóváhagyott árjegyzéknek. Az árjegyzékek az Aqua Park pénztárainál, a létesítmény
weboldalán, valamint az Aqua Park Zakopane Ügyfélszolgálati Irodájában érhetőek el.
A kedvezmények és az egyéb akciók nem összevonhatók.
Az uszodából és a létesítmény területéről történő kilépés után a Látogató köteles teljesen elszámolni
a létesítmény területén igénybe vett szolgáltatásokat és fogyasztást.
A medencecsarnokban töltött idő az Aqua Park Zakopane pénztáránál kiadott, visszatérítendő azonosító
kiadásának a pillanatával kezdődik. A belépőjegy megvásárlása után a lehető leghamarabb át kell
haladni a beléptető kapun.
Az úszómedence kivásárolt tartózkodási idő előtti elhagyása esetén, ha az idő előtti elhagyás nem az
Aqua park Zakopane miatt történt, nincs lehetőség a fel nem használt időért kifizetett összeg
visszatérítésére.
A belépőjegy megvásárlása után nincs lehetőség az idő leállítására vagy az uszodában kivásárolt
tartózkodási idő csökkentésére.
Az Aqua Park zárási ideje 22:00. Az Aqua Park Zakopane Igazgatósága nem téríti vissza és nem ad
kedvezményt a 22:00 előtt megvásárolt jegyekre, melyek teljes kihasználására a létesítmény
nyitvatartási ideje miatt nincs lehetőség. A medence élményelemei 21.45-kor kerülnek kikapcsolásra.
Az Aqua Park Zakopane nyújtotta szolgáltatásokra kiállított számla az Ügyfélszolgálati Irodában vehető
át a blokk felmutatásával.
A megvásárolt idő visszatérítésére nincs lehetőség.
22:10 után a felár személyenként 10 zł.
Elhagyott azonosító pótlási díja 65,00 zł
Az elhagyott törülköző és öltözői azonosító pótdíja a hatályos árjegyzék szerint.
Kedvezményes belépőjegy megvásárlására feljogosító dokumentumok: érvényes diákigazolvány (16
éves korig), személyazonosító igazolvány (nyugdíjas 60+), fogyatékos személyek (1. Fogyatékossági
csoport) a megfelelő szerv által kiállított dokumentum felmutatásával.
Diákjegy (17 és 26 év között) diákigazolvány felmutatásával.

15. Az árjegyzékbe feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA adót.
H. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK
1.

2.
3.
4.

Az Aqua Park területén szigorúan tilos az ügynöki és reklámtevékenység vezetése, reklámok hirdetések
stb. elhelyezése a létesítmény területén kizárólag az Aqua Park Igazgatóságának írásos beleegyezésével
lehetséges.
A jelen házirenddel nem szabályozott kérdésekben az Aqua Park Igazgatósága hoz döntést.
A panaszokat és kérvényeket, valamint megjegyzéseket az Ügyfélszolgálati Irodának kell benyújtani.
Az Aqua Park Igazgatósága kizárólag az írásban benyújtott panaszokra és kérvényekre válaszol.
Az Aqua Park Zakopane nem vállal felelősséget a jelen házirend megszegésével származó bárminemű
következményért.
Minden további információval az Aqua Park Zakopane Ügyfélszolgálati Irodája szolgál.
Várjuk szeretettel és felejthetetlen élményeket kívánunk!

A POLSKIE TATRY S.A. Társaság Igazgatósága és az Aqua Park Zakopane Igazgatósága.

