
Правила користування джакузі у закритому басейні імені Яна Кота у Бохні 

1. Джакузі є невід’ємною частиною басейну, де застосовуються положення Загального 
регламенту та цього Регламенту. 

2. Перед використанням джакузі ознайомтеся з Регламентом та протипоказаннями до 
користування джакузі. 

3. Особи, які користуються джакузі, роблять це на свій страх і ризик. 

4. Усі особи, які користуються джакузі, зобов’язані виконувати інструкції, рекомендації 
та розпорядження рятувальників. 

5. Джакузі доступне для всіх користувачів басейну за умови, що: 
а) учасники організованих груп можуть користуватися джакузі тільки в присутності 
опікуна, 
б) хворі та люди з нестійким здоров’ям, особливо з серцево-судинними, дихальними 
захворюваннями , неврологічними та шлунковими розладами, повинні користуватися 
джакузі з особливою обережністю та після консультації з лікарем, 
в) діти до 7 років можуть користуватися джакузі лише під постійним наглядом батьків 
або дорослих опікунів. 

6. Перед прийняттям ванни в джакузі (як і перед входом в басейн) слід ретельно 
вимити все тіло під душем із застосуванням миючих засобів і теплої води. 

7. Перед тим, як увійти в джакузі, обов’язково потрібно зняти взуття для басейну. 

8. Вхід до джакузі дозволяється тільки по сходах. 

9. Під час входу до джакузі слід дотримуватись особливої обережності. 

10. Пріоритет має особа, яка виходить з джакузі. 

11. Одночасно в джакузі можуть перебувати не більше 6 осіб. 

12. Використання джакузі дозволяється тільки в положенні сидячи і з активованим 
водно-повітряним масажем. 

13. Рекомендована загальна тривалість перебування в джакузі не повинна 
перевищувати 20 хвилин на день. 

14. Користувачі джакузі не повинні створювати ситуації, що загрожують їхній власній 
безпеці та безпеці інших людей, які користуються джакузі та басейном, зокрема: 
а) використання джакузі у разі закриття доступу ланцюгом, тросом, бар’єром або іншим 
видимим способом, 
б) стрибки в джакузі, 
в) штовхання людей у джакузі, 
г) внесення будь-яких предметів у джакузі, 
д) занурення голови, 
е) виливання води з джакузі, 
є) сидіння на краю чаші джакузі, 
ж) неввічлива поведінка або поведінка, яка зазвичай вважається непристойною або 
образливою. 



15. У разі нещасного випадку, спричиненого недотриманням цього Регламенту, 
відповідальність несе користувач. 

16. Усі особи, які порушують громадський порядок або положення цього Регламенту, 
будуть видалені з джакузі, а також із зони басейну (з обов’язковою сплатою за 
перебування). 

17. Вхід у джакузі рівносильний згоді з положеннями цього Регламенту. 


