REGULAMIN PLAŻY W AQUADROMIE
1. Organizatorem Plaży w Aquadromie zwanej dalej „Plażą”, jest Aquadrom Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, kapitał zakładowy
62.927.600,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Rudzie Śląskiej
(zwanym dalej „Aquadrom”) znajdującym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej
95A.
3. Plaża w okresie wakacji (od 16 czerwca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. ) będzie czynna
codziennie od godz. 9:00 do 22:00. Plaża jest strefą znajdującą się na zewnątrz
budynku, ograniczoną obszarowo i odgrodzoną. Czas otwarcia Plaży może ulec zmianie
w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.
4. Korzystanie z plaży jest nieodpłatne.
5. Osoby korzystające z Plaży przebywają na niej i zażywają kąpieli słonecznych
wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na Plaży jedynie pod opieką osób pełnoletnich.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Plaży, na terenie Plaży
zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń, w szczególności: leżaków, ogrodzenia, tablic informacyjnych,
koszy na śmieci, skrzynek,
b) wynoszenia poza teren plaży leżaków oraz skrzynek,
c) wychodzenia poza wyznaczony obszar Plaży,
d) wychodzenia poza barierki ograniczające dojście do Plaży,
e) grillowania oraz rozpalania ognisk,
f) palenia tytoniu,
g) picia alkoholu oraz spożywania innych środków odurzających oraz wstępu osobom,
których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

h) wnoszenia na teren plaży szklanych butelek,
i) zaśmiecania,
j) wjeżdżania pojazdami,
k) wprowadzania zwierząt,
l) zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom.
8. Na terenie Plaży odbywać się będą animacje prowadzone przez animatorów, których
harmonogram zajęć będzie podany z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości.
W animacjach mogą brać udział dzieci, które ukończyły 6 rok życia, wyłącznie pod
opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
9. Za wszelkie uszkodzenia elementów wyposażenia Plaży odpowiada materialnie osoba,
która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
10. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie Plaży Aquadrom
nie ponosi odpowiedzialności.
11. Osoby przebywające na Plaży są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania
poleceń pracowników obsługi Plaży.
12. Uczestnik Plaży przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Plaży zobowiązany jest do
przestrzegania oraz podlega ograniczeniom przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać poproszone
o natychmiastowe opuszczenie terenu Plaży.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z niniejszym
Regulaminem.

