PELDBASEINA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Noteikumi ir izvietoti pie peldbaseina administratora un pie baseiniem.
Apmeklētājs pirms peldbaseina apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar Peldbaseina iekšējās kārtības
noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos ievēro.
1.Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību, peldētprasmi un iemaņām
pirms peldbaseina apmeklējuma un peldbaseina apmeklējuma laikā.
2.Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli peldbaseina apmeklējuma laikā, bērna
uzvedību peldbaseinā un/vai citās peldbaseina telpās.
3.Pieaugušajai personai jābūt sasniegušai 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
4.Bērns līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) peldbaseinu drīkst apmeklēt tikai pieaugušo
personu vai glābēja klātbūtnē un atrodas šo personu uzraudzībā.
5.Aizliegts atstāt bērnus peldbaseina telpās līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) bez
pieaugušo personu vai glābēja uzraudzības!
6.Pirms ieiešanas baseinos, lūdzam ievērot personīgo higiēnu nomazgājoties un cienīt pārējos klientus,
tādēļ baseinu telpās neskūt kājas, paduses, bārdu u.tml.
7.Klientiem,kas slimo ar ādas sēnīšu un ķirurģiski strutainām slimībām,ieeja peldbaseinā aizliegta!
8.Ja, izmantojot Peldbaseinā pieejamos pakalpojumus,apmeklētājam rodas veselības problēmas,
nekavējoties jālūdz palīdzība Peldbaseina administratoram vai citām personām.
9.Noteikumi ir jāievēro visiem apmeklētājiem neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
Pakalpojumu iegāde apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.
10.Peldbaseins nenes atbildību un nav materiāli atbildīgs par skapjos un/vai peldbaseinā atstātām
apmeklētāju personīgajām mantām kā arī Peldbaseina stāvlaukumā novietotajām automašīnām.
11.Peldbaseina noslogotības dēļ administrators ir tiesīgs pārtraukt apmeklētāju ielaišanu peldbaseinā.
12.Ja Peldbaseina apmeklētājs, kas nav apguvis peldēšanas prasmi, atrodoties baseinos, jāizmanto
baseinos pieejamie peldēšanas palīglīdzekļi, kas atvieglo noturēšanos virs ūdens līmeņa, tie atrodas
baseina tuvumā.
13.Baseinos peldēt tikai peldēšanai paredzētajā virzienā-pa labo pusi.
14.Pie baseiniem un dušās var būt mitra un slidena grīda, tādēļ pa to jāpārvietojas piesardzīgi , aizliegts
skriet.
15.Pie baseiniem drīkst uzturēties tikai tīros maiņas apavos vai basām kājām, peldbiksēs, peldkostīmos un
obligāti jālieto peldcepure, pludmales šortos peldbaseinā uzturēties aizliegts.
16.Pēc katra saunas apmeklējuma obligāti jānoskalojas dušā.
17.Saunas apmeklējuma laikā aizliegts lietot pirts slotas un/vai ķermeņa kosmētiskos līdzekļus, tai skaitā
no dabīgajām izejvielām (medus, kafija u.c.).
18.Saunas apmeklējuma laikā apmeklētājam jālieto dvielis, kas tiek paklāts zem ķermeņa. Ar kailu miesu
sēdēt un/vai gulēt uz saunas lāvas aizliegts.
19.Apmeklētājam pašam jānovērtē cik ilgi var atrasties saunā, neapdraudot savu veselību.
20.Apmeklētājs sedz zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies peldbaseinā Noteikumu
neievērošanas gadījumā.
21.Pie baseiniem nav atļauts ienest stikla priekšmetus un pārtiku.
22.Aizliegts apmeklēt baseinus alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
23.Nedrīkst apdraudēt savu un citu drošību, uzvesties atbilstoši sabiedrībā vispārpieņemtajām normām.
24.Peldbaseinos maziem bērniem lietot speciālas autiņbikses.
25.Aizliegts spļaut uz grīdas vai ūdenī. Kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes telpām.
26.Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus,izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus,
peldbaseina darbinieku aizrādījumus, tiek izraidīts no peldbaseina, neatmaksājot samaksāto ieejas
maksu.

