Regulamin korzystania z Baltic Park Molo Aquapark
przez grupy zorganizowane

§ 1 Regulamin.
1.1 Regulamin korzystania z Baltic Park Molo Aquapark (zwany dalej także „Obiektem” lub
„Aquaparkiem”) przez grupy zorganizowane jest częścią Regulaminu Głównego Baltic Park Molo
Aquapark. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje
Regulamin Główny Baltic Park Molo Aquapark oraz regulaminy dotyczące korzystania
z poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu (np. regulamin korzystania z Surf wave).
1.2 Regulamin określa zasady postępowania przez opiekuna grupy zorganizowanej oraz jej
uczestników w zakresie korzystania z Baltic Park Molo Aquapark, których przestrzeganie ma na
celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Obiektu.
§ 2 Postanowienia ogólne.
2.1 Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystających z Obiektu pod nadzorem
opiekuna (np. instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby).
2.2 Grupy zorganizowane nie są wpuszczane na teren Obiektu bez opiekuna.
2.3 Opiekunem grupy może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
2.4 Dni, godziny i przewidywany czas korzystania z Aquaparku muszą zostać ustalone z minimum 48
godzinnym wyprzedzeniem z uwagi na bezpieczeństwo korzystania z Obiektu przez wszystkich
użytkowników Obiektu.
2.5 Liczba opiekunów przypadająca na grupę powinna być dostosowana do wieku, stanu zdrowia
oraz rozwoju psychofizycznego uczestników grupy. Opiekun jest odpowiedzialny za dostosowanie
liczby opiekunów do danej grupy. W żadnym wypadku na jednego opiekuna grupy
zorganizowanej nie może przypadać więcej niż 15 uczestników. Obsługa Obiektu może nakazać
opuszczenie terenu Aquaparku przez grupę w przypadku stwierdzenia, że opiekun nie zapewnia
właściwego nadzoru nad grupą.
§ 3 Obowiązki opiekuna.
3.1 Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do sprawowania stałego nadzoru nad
wszystkimi uczestnikami grupy w celu zapewnienia im bezpieczeństwa na terenie Obiektu.
3.2 Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na Obiekt ma obowiązek zapoznania się
z regulaminami obowiązującymi na terenie Obiektu oraz zasadami korzystania z urządzeń oraz
atrakcji znajdujących się na terenie Obiektu.
3.3 Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na Obiekt ma obowiązek zapoznania wszystkich
uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi na terenie Obiektu oraz zasadami korzystania
z urządzeń oraz atrakcji znajdujących się na terenie Obiektu. Opiekun zobowiązany się do
egzekwowania od uczestników grupy zachowania zgodnego z obowiązującymi regulaminami
obowiązującymi na terenie Obiektu oraz zasadami korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących
się na terenie Obiektu. Opiekun grupy jest również zobowiązany do pełnienia nadzoru nad
uczestnikami grupy w taki sposób, aby uczestnicy nie powodowali sytuacji zagrażających ich
bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu pozostałych użytkowników Obiektu.
3.4 Opiekun jest zobowiązany do posiadania wiedzy na temat stanu zdrowia poszczególnych
uczestników grupy.
3.5 Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek oznakować wszystkich uczestników grupy
odpowiednimi kolorowymi paskami identyfikacyjnymi lub czepkami w tym samym kolorze.
3.6 Do obowiązków opiekunów grup należy w szczególności:
a) przyprowadzenie grupy do holu głównego recepcji Baltic Park Molo Aquapark i wskazanie
miejsca oczekiwania na wejście do przebieralni;
b) załatwienie w recepcji wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym;
c) dopilnowanie, aby uczestnicy zajęć zmienili obuwie wierzchnie na klapki;
d) pouczenie grupy o bezwzględnym zakazie biegania obowiązującym na terenie całego Obiektu;
e) sprawowanie nadzoru nad właściwym zachowaniem uczestników na terenie Obiektu;
f) dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy grupy przed wejściem do wody dokładnie umyli ciało pod
prysznicem i przebrali się w stroje kąpielowe; opiekun grupy przebiera się w strój sportowy oraz
koszulkę typu T-shirt;
g) wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali Aquaparku, zarządzenie zbiórki
oraz sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
h) poinformowanie Koordynatora Zmiany Ratowników o przybyciu grupy zorganizowanej oraz jej
stanie liczebnym;
i) stałego przebywania z grupą oraz pełnienia nadzoru nad uczestnikami grupy w taki sposób, aby
każdy uczestnik był widoczny dla opiekuna;
j) podporządkowanie się poleceniom ratowników oraz obsługi Obiektu;
k) niezwłoczne zgłaszanie ratownikom każdego wypadku mającego miejsce w czasie
przebywania grupy na terenie Obiektu;
l) upewnienia się, że urządzenia z których korzystać będą uczestnicy grupy są sprawne oraz
niezwłocznego zgłaszania obsłudze Obiektu ewentualnych uszkodzeń urządzeń znajdujących
się na terenie Obiektu;
ł) przed końcem wykupionego dla grupy czasu pobytu na Obiekcie, zarządzenie zbiórki,
sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie Koordynatorowi Zmiany Ratowników faktu
wyprowadzenia grupy z hali Aquaparku do pomieszczeń szatni i natrysków;
m) dopilnowanie zabrania przez wszystkich uczestników rzeczy osobistych z przebieralni i szatni;
n) wyprowadzenie grupy z holu recepcji Aquaparku.
§ 4 Zasady bezpiecznego korzystania z niektórych atrakcji Baltic Park Molo Aquapark.
4.1 Zjeżdżalnia Z4 (tzw. Purpurowa Supernova ) o średnicy 80 cm.
- stopień trudności zjeżdżalni określony jest jako trudny;
- minimalny wiek uczestnika korzystającego ze zjeżdżalni – powyżej 15 lat;
- uczestnicy do lat 16 powinni korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna;
- przed korzystaniem ze zjeżdżalni należy sprawdzić czy w ślizgu płynie woda;
- przed korzystaniem ze zjeżdżalni należy zdjąć przedmioty typu zegarek, okulary pływackie,
biżuteria itp.;
- należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników celem uniknięcia zderzenia;
- przed wejściem na odcinek startowy należy dokładnie obserwować sygnalizację świetlną
zamontowaną nad zjeżdżalnią tj. zielone światło- możliwy zjazd, czerwone światło- zakaz
zjazdu;
- po zapaleniu się zielonego światła, można wejść na odcinek startowy, zająć właściwą pozycję do
zjazdu tzn. położyć się w ślizgu; - odepchnąć się rękami, zjeżdżać swobodnie;
- po wpadnięciu do lądowiska- natychmiast je opuścić.

4.2 Zjeżdżalnia pontonowa Z3 ( tzw. obłędny wir) o średnicy 140 cm.
- stopień trudności zjeżdżalni określony jest jako trudny;
- minimalny y wiek uczestnika korzystającego ze zjeżdżalni - powyżej 10 lat.
- uczestnicy do lat 16 powinni korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna;
- zjazdu można dokonywać wyłącznie na pontonie jednoosobowym lub dwuosobowym;
- przed korzystaniem ze zjeżdżalni należy zdjąć przedmioty typu zegarek, okulary pływackie,
biżuteria itp;
- należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników celem uniknięcia zderzenia;
- przed wejściem na odcinek startowy należy dokładnie obserwować sygnalizację świetlną
zamontowaną nad zjeżdżalnią tj. zielone światło- możliwy zjazd, czerwone światło- zakaz
zjazdu.
- po zapaleniu się zielonego światła, można wejść na odcinek startowy, zająć odpowiednią
pozycję na pontonie, odepchnąć się rękami;
- po wpadnięciu do wanny hamownej – natychmiast ją opuścić, zabierając ze sobą ponton.
4.3 Zjeżdżalnia pontonowa Z2 (tzw. żółta przygoda) o średnicy 140 cm.
- stopień trudności zjeżdżalni określony jest jako średni; - minimalny wiek uczestnika korzystającego
ze zjeżdżalni – powyżej 8 lat.
- uczestnicy do lat 16 powinni korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodzica bądź
opiekuna;
- zjazdu można dokonywać wyłącznie na pontonie jednoosobowym lub dwuosobowym;
- przed korzystaniem ze zjeżdżalni należy zdjąć przedmioty typu zegarek, okulary pływackie,
biżuteria itp;
- należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników celem uniknięcia zderzenia;
- przed wejściem na odcinek startowy należy dokładnie obserwować sygnalizację świetlną
zamontowaną nad zjeżdżalnią tj. zielone światło- możliwy zjazd, czerwone światło - zakaz
zjazdu.
- po zapaleniu się zielonego światła, można wejść na odcinek startowy, zająć odpowiednią
pozycję na pontonie, odepchnąć się rękami;
- po wpadnięciu do wanny hamownej – natychmiast ją opuścić, zabierając ze sobą ponton.
4.4 Zjeżdżalnia Z1 (tzw. niebeskie szaleństwo)
- stopień trudności zjeżdżalni określony jest jako łatwy;
- minimalny wiek uczestnika korzystającego ze zjeżdżalni – powyżej 7 lat;
- uczestnicy do lat 16 powinni korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna;
- przed korzystaniem ze zjeżdżalni należy sprawdzić czy w ślizgu płynie woda;
- przed korzystaniem ze zjeżdżalni należy zdjąć przedmioty typu zegarek, okulary pływackie,
biżuteria itp.;
- należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników celem uniknięcia
zderzenia;
- przed wejściem na odcinek startowy należy dokładnie obserwować sygnalizację świetlną
zamontowaną nad zjeżdżalnią tj. zielone światło- możliwy zjazd, czerwone światło – zakaz
zjazdu;
- po zapaleniu się zielonego światła, można wejść na odcinek startowy, zająć właściwą pozycję do
zjazdu tzn. położyć się w ślizgu; - odepchnąć się rękami, zjeżdżać swobodnie;
- po wpadnięciu do lądowiska- natychmiast je opuścić.
4.5 Fast-flowing river (rwąca rzeka) – przebywając w Fast-flowing river (rwąca rzeka) należy
zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników celem uniknięcia zderzenia, należy
płynąć zgodnie z kierunkiem spływu wody.
§ 5 Płatności.
5.1 Płatności za grupy zorganizowane, liczącej nie mniej niż 15 uczestników płacących, zgłoszonych
z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem, dokonywane są zgodnie z cennikiem obowiązującym
dla grup zorganizowanych.
5.2 W przypadku grup liczących mniej niż 15 uczestników , jak również grup liczących co najmniej 15
uczestników, którzy nie zostali zgłoszeni z minimum dobowym wyprzedzeniem, płatności
dokonywane są zgodnie z cennikiem obowiązującym dla klientów indywidualnych za każdego
uczestnika grupy.
5.3 W przypadku grup zorganizowanych liczących min. 15 uczestników , na każde (pełne) 15
uczestników wejście dla jednego opiekuna grupy gratis. Dodatkowi opiekunowie dokonują
płatności zgodnie z cennikiem obowiązującym dla osób indywidualnych.
5.4 Czas pobytu grupy jest zgodny z wykupionym czasem pobytu, po przekroczeniu czasu pobytu za
każdego uczestnika pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5.5 Czas jest naliczany od momentu wpuszczenia poszczególnych uczestników grupy i wydrukowania
paragonu.
5.6 W przypadku grup zorganizowanych do zakupów w gastronomii uprawnieni są tylko opiekunowie
grup.
5.7 Korzystanie z Surf wave jest dodatkowo płatne.
5.8 Zapłata za usługę następuje gotówką w kasie lub przelewem, który musi zostać zaksięgowany
min. 1 dzień przed przyjazdem grupy na Aquapark.
5.9 W przypadku zgubienia transpondera opiekun grupy zobowiązany jest do poniesienia opłaty
w wysokości – 100 zł / sztuka.
5.10 Transpondery oddaje się przy kasie wyjściowej.
§ 6 Odpowiedzialność.
6.1 Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
pozostawione na terenie Obiektu, w szczególności pozostawione w szafkach na garderobę oraz
w szatni.
6.2 Za zniszczenia elementów wyposażenia Obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie
przedmiotów przekazanych do używania odpowiada opiekun grupy.
6.3 Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane
naruszeniem zasad bezpieczeństwa czy też nieprzestrzeganiem regulaminów obowiązujących na
terenie Obiektu oraz zasad korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się na terenie Obiektu.
6.4 Wejście na teren Obiektu traktowane jest jako akceptacja warunków powyższego Regulaminu oraz
pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie Obiektu oraz zasad korzystania z urządzeń
oraz atrakcji znajdujących się na terenie Obiektu.
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