ANYKŠČIŲ PLAUKIMO BASEINO BANGENIS TAISYKLĖS LANKYTOJAMS

Baseiną Bangenis administruoja VšĮ ,,Sveikatos oazė“.
1. Šios Taisyklės privalomos visiems baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
2.
Baseino
darbo
laikas
nurodytas
prie
įėjimo
į
baseiną
bei
interneto
svetainėje www.sveikatosoaze.lt
3. Bilietų kainos pateikiamos baseino kasose, skelbimų lentoje ir interneto
puslapyje www.sveikatosoaze.lt
4. Už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis baseino teikiamomis paslaugomis atsako pats
lankytojas.
5. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir
nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis baseine.
6. Lankymosi laikas skaičiuojamas nuo įėjimo iki išėjimo pro registravimo vartus. Lankytojai,
užtrukę baseine ilgiau nei bilieto galiojimo laikas, į kasą sumoka už perbūtą laiką, pagal patvirtintus
įkainius.
7. Atsisakiusiems mokėti, gali būti anuliuoti abonementai arba jie gali būti išbraukti iš sąrašų ir
perduoti policijai ar saugos tarnybai.
8. Baseino gylis yra nuo 55 cm iki 180 cm. Vaikai iki 14 metų įleidžiami tik su suaugusiaisiais ar
treneriais, arba suaugusysis kasoje parašo rašytinį sutikimą.
9. Suaugusieji ir treneriai, atėję su vaikais, atsako už jų saugumą.
10. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų negalios reikalinga kito asmens priežiūra, baseine gali
lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.
11. Lankytojai privalo palikti pirčių erdvę, vandens pramogų patalpas likus 15 min. iki baseino
darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo ir išeiti pro registravimo vartus ne vėliau
kaip iki 22.00 val.
12. Personalo prašymu lankytojas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą.
13. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai užimtos visos daiktų
saugojimo spintelės.
14. Lankytojui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti baseino paslaugomis,
pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami.
15. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui
negrąžinami
16. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą: vyrai – glaudes, moterys – maudymosi
kostiumėlius. Taip pat turėti muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes, pageidautina užsimauti
maudymosi kepuraitę. Ilgus plaukus privaloma susirišti ar susipinti.
17. Lankytojai, prieš įeidami į persirengimo kambarius, privalo nusiauti batus ir nusirengti paltus
bei striukes vestibiulyje, batus įsidėti į maišelį ir palikti saugoti bendroje rūbinėje.
18. Už paliktus daiktus bendroje rūbinėje, persirengimo kambariuose, dušuose, ar kitose baseino
patalpose neatsakome.
19. Lankytojai, prieš eidami į baseiną, būtinai turi nusiprausti duše, apsirengti maudymosi
kostiumėlį, apsiauti šlepetes.
20. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
21. Baigus plaukioti, dušuose neužtrukti ilgiau kaip 15 minučių.
22. Negalima į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose induose.
23. Pirtyje griežtai draudžiama pilti vandenį ant mažojo pečiaus rusiškoje pirtyje. Po pirties būtina
nusiprausti duše ir tik po to eiti į baseiną.
24. Lankytojai, baseine pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją.
25. Griežtai draudžiama į baseiną ateiti neblaiviems asmenims, taip pat įsinešti alkoholinių gėrimų.
26. Neblaivūs ar apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų asmenys į baseiną neįleidžiami.
27. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį leidžiama įsinešti tik nedūžtančiuose induose.

28. Šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, glaudes, rankšluosčius ir kitus daiktus)
persirengimo kambariuose gręžti draudžiama.
29. Lankytojai privalo vykdyti visus baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir
saugumą vandenyje ir kitose baseino patalpose.
30. Gelbėtojas turi teisę liepti pasišalinti iš baseino lankytojams, kurie nevykdo jo nurodymų,
nesilaiko baseino vidaus tvarkos taisyklių.
31. Lankytojas privalo saugoti raktą nuo persirengimo spintelės, žetoną su apyranke. Už pamestą
spintelės raktą, žetoną ir apyrankę lankytojas susimoka patvirtintą sumą į kasą.
32. Baseinas gali būti uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų, varžybų, treniruočių,
nenumatytais atvejais. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus iš
anksto informuojama.
33. Pastebėjus kokius nors gedimus prašome nedelsiant informuoti baseino darbuotojus.
34. Baseine draudžiama:
dėvėti vyriškus ilgus paplūdimo ir laisvalaikio šortus;
šokinėti nuo bokštelių į vandenį be trenerio ar gelbėtojo leidimo;
plaukioti skersai baseino takelių;
kyboti ant skiriamųjų takų lynų;
bėgioti, triukšmauti;
spjaudyti į vandenį ir ant grindų;
atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
kramtyti kramtomąją gumą;
rūkyti baseino patalpose ir baseino teritorijoje;
įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus;
35. Draudžiama naudotis baseinu žmonėms, sergantiems:
epilepsija;
odos, venerinėmis ir žarnyno užkrečiamosiomis ligomis;
aktyvia plaučių tuberkuliozės forma;
ūmiu širdies ir kraujagyslių nepakankamumu;
orientacijos ir pusiausvyros sutrikimais;
Linkime saugaus ir malonaus poilsio mūsų baseine.
VšĮ ,,Sveikatos oazė“ administracija

