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REGULAMIN JACUZZI 
CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM 

 

1. Jacuzzi jest dostępne dla korzystających z Pływalni. 

2. Jacuzzi jest dostępne w dniach i godzinach otwarcia Pływalni. 

3. Przed wejściem do jacuzzi oraz rozpoczęciem korzystania z jacuzzi należy zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym Pływalni Centrum Rozwoju Com–Com Zone Prokocim w 

Krakowie oraz stosować się do nich w trakcie korzystania z jacuzzi. 

4. Maksymalna głębokość jacuzzi wynosi 1 m. 

5. W jacuzzi może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób. 

6. Wejście do jacuzzi jest dozwolone wyłącznie od strony schodów. 

7. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność. 

8. W jacuzzi można przebywać tylko w pozycji siedzącej. 

9. Maksymalny zalecany czas przebywania w jacuzzi to nie więcej niż 20 minut dziennie. 

10. Dzieci do lat 13 oraz osoby, którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać 

odpowiedzialności, mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod opieką, nadzorem i obserwacją rodziców 

lub dorosłego uprawnionego opiekuna. 

11. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu swojemu, innych korzystający 

lub osób trzecich. 

12. Osoby z dysfunkcjami układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i trawiennego powinny korzystać 

z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. Wchodząc do jacuzzi korzystający 

potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. 

13. Wszelkie dostrzeżone usterki, nieprawidłowości lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać 

pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi. 

14. Wszelkie urazy, skaleczenie oraz dolegliwości należy bezwzględnie i bezzwłocznie zgłaszać 

pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi. 

15. Obowiązuje zakaz: 

1. wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż schodami, 

2. korzystania z jacuzzi, przy wyłączonej instalacji napowietrzającej, 

3. wchodzenia do jacuzzi pomimo komunikatu o zamknięciu jacuzzi lub zakazu pełniącego dyżur 

ratownika wodnego, 

4. wpychania osób do jacuzzi, 

5. wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do jacuzzi, 

6. przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej, 

7. zanurzania głowy w jacuzzi, 

8. ściągania czepków w jacuzzi, 

9. wylewania wody z jacuzzi, 

10. siadania na obrzeżu niecki jacuzzi, 

11. biegania wokół jacuzzi, 

12. wskakiwania do jacuzzi. 
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16. W sprawach niniejszym Regulaminem nieuregulowanych, odpowiednie zastosowanie, w tym w 

zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, mają w szczególności postanowienia Regulaminu 

Ogólnego Pływalni Centrum Rozwoju Com–Com Zone Prokocim w Krakowie. 

Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim 


