
Sopot dn.………….. 

NAZWAGRUPY………………………………………………………………….……………

…………… 

LICZBA UCZESTNIKÓW:……………………………………………………… 

Opiekun grupy:…………………………………………………………………… 

 

Zasady wejścia grupowego 
 

 Opiekun zobowiązany jest do podania dokładnej liczby osób w grupie przed 

dokonaniem transakcji w kasie. 

 Nie ma możliwości doliczenia osób w cenie biletu grupowego, oraz zwrotu 

kosztów, za podanie niewłaściwej ilości uczestników. 

 Na przejście od kasy do bramki mają państwo 5 min, jeżeli czas ten zostanie 

przekroczony wówczas pobyt na basenie naliczany jest od momentu sprzedaży. 

 Czas pobytu obejmuje przebieranie się i suszenia. 

 Po przekroczeniu wykupionego czasu następuje dopłata za każdą dodatkową 

minutę od każdego członka grupy. 

 Aby uniknąć w/w dopłaty opiekunowie zobowiązani są wyprowadzić grupę 

z basenu, co najmniej 15 min wcześniej i dostarczyć identyfikatory  do kasy 

najpóźniej na 10 minut przed zakończeniem czasu. 

 Po otworzeniu wszystkich szafek opiekun zbiera chipy i zanosi je do kasy w celu 

rozliczenia, co pozwala całej grupie na swobodne ubieranie się i suszenie. 

 W pierwszej kolejności oddaje się chipy członków grupy a na końcu chip 

główny, który zamyka czas i rachunek. 

 Tylko za pomocą chipa głównego można sprawdzić czas pobytu na basenie i 

dokonać zakupów na barze mokrym. 

 Wszyscy uczestnicy wchodzą i wychodzą razem. 

 W przypadku kolejki do kasy rozliczającej mogą państwo skorzystać ze stop-

czasu: działa tylko po zadeklarowanym czasie i tylko na 10 min. 

 W przypadku nie dostarczenia do kasy jakiegokolwiek chipa opiekun grupy 

zobowiązany jest do uiszczenia w kasie kwoty 100 zł. 

 Każdy opiekun wchodzący na basen musi posiadać strój kąpielowy lub 

czysty strój sportowy tj: szorty, T-shirt. 

 Opiekunowie grup zobowiązani są do stałej kontroli podopiecznych. 

 Po wejściu na teren hali basenowej, opiekun zgłasza grupę do ratownika. 

 Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się jak i członków grupy z 

regulaminami obowiązującymi na terenie  obiektu i do przestrzegania  zasad w 

nich zawartych. 

 

 

 
………………………….. 

 

Zapoznałem/am się z obowiązującymi 

zasadami wejścia grupowego 


