
 

1.Право на відвідування бассейну надається лише після придбання вхідного квитка. Вхідним квитком у 

бассейн є браслет .Один браслет для кожного відвідувача бассейну, включаючи дітей від 3 років. Дітям 

віком до 3 років вхід в басейн безкоштовний. 

 2.  Діти до 12 років мають право відвідувати басейн тільки в супроводі дорослих ( не більше двох дітей на 

одну дорослу людину ).Якщо вік дитини, що відвідує басейн самостійно, викликає сумнів, співробітник 

комплексу має право вимагати відповідний документ. 

3.  Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або повнолітні особи, які їх 

супроводжують. 

4.На території басейну діти повинні перебувати в купальних костюмах, або в спеціальних підгузниках. 

Забороняється перебувати на території басейну у повністю голому вигляді, жінкам без верхньої або нижньої 

частини купальника, а чоловікам без плавок. 

5.Забороняється відвідування басейну відвідувачами із серцево-судинними та психоневрологічними 

захворюваннями, будь-якими захворюваннями шкіри, а також захворюваннями хребта та опорно-рухового 

апарату. 

6.Комплекс не несе відповідальності за нещасні випадки і пошкодження, отримані відвідувачами в 

результаті недотримання порядку використання басейну і правил безпеки . 

7.Забороняється проносити в аквазону будь-які вироби зі скла, в тому числі посуд, а також приносити мило, 

шампуні, лосьйони та інші косметичні засоби, вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колюче-

ріжучі предмети, а також вибухові, легкозаймисті, токсичні речовини і речовини з сильним запахом. 

8.Забороняється приносити в бассейн продукти харчування та напої. Забороняється 

споживання продуктів харчування біля басейну , в тому числі, в воді басейну. 

9.Куріння заборонено на всій території басейну, окрім спеціально відведених для цього місць. 

10.Не допускаються до користування послугами особи в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння і в інших 

випадках, яким було відмовлено в наданні послуг до початку користування ними басейну , якщо на думку 

персоналу ця особа викликає сумнів щодо його здатності плавати, або виконувати правила техніки безпеки. 

11. Пошкодження майна комплексу визначає адміністрація. 

12.Адміністратор має право відмовити в наданні послуги,без пояснення. 

13.Адміністрація не несе відповідальність за ваші особисті речі,залишені без нагляду. 

14.Забороняється стрибати і пірнати у воду з бортиків басейнів , утримувати один одного під водою, 

кричати, виконувати акробатичні стрибки. 

15.Категорично забороняється передавати браслет один одному для подальшого користування. 

16.Відвідування бассейну-ПЛАТНЕ. 

17. Оплата за послуги не повертається. 

 


