ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ АКВА-ЗОНИ ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ «ІРИС»
Для того, щоб Ваш відпочинок був максимально комфортним, просимо Вас
дотримуватись наступних правил
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
 Дані правила обов'язкові до виконання усіма Відвідувачами.
 Послуги аква-зони оздоровчого центру «Ірис» надаються Відвідувачам після
відповідної оплати їх вартості.
 Вартість послуг аква-зони оздоровчого центру «Ірис» встановлюється
прейскурантом, з яким можна ознайомитися на сайті www.derenivska-kupil.ua або
в касах СК «Деренівська Купіль».
 При вході в аква-зону оздоровчого центру «Ірис» Відвідувач сплачує за
прогнозований час перебування згідно тарифів та окремо розраховується за
додаткові надані йому послуги. При неповному використанні сплаченого часу
повернення коштів не відбувається.
 Відвідування аква-зони оздоровчого центру «Ірис» відбувається у встановлені
години роботи, з якими можна ознайомитися на сайті www.derenivska-kupil.ua або
в касах СК «Деренівська Купіль».
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ АКВА-ЗОНИ
ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ «ІРИС»:











Перед користуванням басейну Відвідувач обов’язково повинен прийняти душ.
Користування басейном можливе тільки при наявності купального костюму.
Дітям до 14 років перебування у басейні без супроводу дорослого –
ЗАБОРОНЕНО!
Дітям до 14 років перебування у сауні без супроводу дорослого – ЗАБОРОНЕНО!
Діти від 14 до 18 років можуть відвідувати аква-зону за згодою дорослої
відповідальної особи, що ознайомлена з правилами та засвідчила це особистим
підписом в «Журналі реєстрації неповнолітніх відвідувачів аква-зони та фітнесцентру оздоровчого центру «Ірис»».
Відвідувачам надається можливість скористатися індивідуальними шафами для
одягу. Ключ від шафи видається адміністратором (при наявності вільного) та
залишається у Відвідувача до закінчення користування аква-зоною. Після
закінчення користування аква-зоною шафа звільняється, ключ повертається на
рецепцію.
Перебувати на території басейну дозволяється лише у спеціальному взутті на
гумовій підошві (сланці, пляжні тапочки) або одноразових тапочках, які можна
придбати на рецепції аква-зони оздоровчого центру «Ірис».
При відвідуванні сауни взуття необхідно зняти.

ВИМОГИ ПРИ ЕКСТРЕННИХ СИТУАЦІЯХ:
 Відчувши озноб, швидко вийти з води і розтертися сухим рушником.
 При судомах, запамороченнях, поганому самопочутті негайно покликати на
допомогу.
 У випадку необхідності звертатись до адміністратора оздоровчого центру за
аптечкою.
УВАГА! НА ТЕРИТОРІЇ АКВА-ЗОНИ ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ «ІРИС»
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 Вживати власні напої та продукти харчування.
 Вживати їжу та напої в невідведених для цього місцях, у тому числі у воді
басейну.
 Перебувати в басейні у стані алкогольного сп'яніння та під впливом наркотичних
речовин.
 Шуміти, голосно спілкуватися, спричиняючи цим самим дискомфорт оточуючим.
 Бігати по території аква-зони.
 Пірнати з бортика басейну у воду.
 Справляти природні потреби у чашу басейну та душові.
 Митися у чаші басейну засобами гігієни.
 Перебувати на території аква-зони з тваринами.
 Палити цигарки, в тому числі електронні, та користуватися електронними
приладами, які створюють дим.
 Плавати у басейні і відвідувати сауну відразу після вживання їжі.
 Залишати дітей віком до 14 років без нагляду дорослих на всій території аквазони.
 Відвідувати аква-зону особам з відкритими ранами, інфекційними, шкірними
захворюваннями.
Відвідувачам басейну не рекомендується носити окуляри, ювелірні вироби і декоративні
прикраси задля безпеки.
БУДЬТЕ ПИЛЬНІ:
 На території комплексу рекомендується знаходитись в гумових шльопанцях або
одноразових тапочках, які можна придбати на рецепції. В іншому випадку це
може призвести до падінь та травм.
 Адміністрація комплексу не несе відповідальності за пошкодження і травми,
отриманні Відвідувачами в результаті недотримання цих правил.
 Адміністрація не несе відповідальність за безпеку дітей на всій території аквазони та на всіх об`єктах (структурних підрозділах) СК «Деренівська Купіль»
залишених без нагляду батьків (опікунів, піклувальників), а також за залишені в
шафах чи забуті на всій території аква-зони особисті речі Відвідувачів.
Сподіваємось на Ваше порозуміння та бажаємо приємно провести час!
З повагою, Адміністрація ТОВ «Саламандра – Закарпаття»
( СК «Деренівська Купіль»)

