Regulamin korzystania z basenów Crown Pools i Fore Street
Nadzór i wiek



Odpowiedzialna osoba dorosła w wieku powyżej 16 lat musi towarzyszyć dzieciom w wieku
poniżej 8 lat we wszystkich częściach budynku i w wodzie przez cały czas.
Jedna osoba dorosła może równocześnie nadzorować w wodzie tylko dwie osoby poniżej 8.
roku życia.

Odzież i stroje kąpielowe
Wszyscy klienci na terenie ośrodka powinni mieć odpowiedni ubiór. Podczas korzystania z basenu
wszyscy klienci zobowiązani są do noszenia odpowiednich strojów kąpielowych. Odpowiednie stroje
kąpielowe to: kąpielówki, spodenki kąpielowe (w tym spodenki do kolan, np. spodenki na deskę
windsurfingową), kostiumy kąpielowe, stroje kąpielowe, bikini, tankini, burkini, Hijoods (lub inne
podobne ubiory kąpielowe). W pewnych okolicznościach dopuszczalne są ciasno przylegające zwykłe
koszulki typu T-shirt jako dodatek do strojów kąpielowych, według uznania kierownika basenu.
Na naszych basenach nie wolno nosić odzieży wierzchniej.

Zdjęcia i filmy
W szatniach nie wolno niczego fotografować ani filmować. Fotografowanie i filmowanie z balkonów
także jest zakazane. Na naszych basenach nie wolno robić zdjęć podwodnych.
Wszelkie zdjęcia przy basenie muszą być uzgodnione z kierownikiem basenu przed ich wykonaniem.

Polecenia personelu
Wszyscy klienci korzystający z obiektów Crown Pools i Fore Street muszą przez cały czas przestrzegać
poleceń personelu. Takie polecenia mają zapewnić bezpieczeństwo klientów i innych użytkowników.
Nieprzestrzeganie poleceń może skutkować usunięciem klienta z obiektu.

Przemoc werbalna i fizyczna
Rada Gminy Ipswich uznaje, że każdy członek społeczności ma prawo być traktowany z godnością i
szacunkiem, a nękanie lub przemoc wobec jej pracowników, radnych lub któregokolwiek z jej
klientów bądź innych osób jest całkowicie niedopuszczalna i nie będzie tolerowana. Możemy
skontaktować się z policją i podjąć kroki prawne.

Usunięcie z obiektu/zakaz wstępu
W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika warunków określonych w powyższym
Regulaminie lub w „Kodeksie postępowania” Rady dotyczącym basenów, Rada zastrzega sobie

prawo w dowolnym momencie do: a) usunięcia użytkownika z basenu i/lub terenu ośrodka
rekreacyjnego; i/lub (b) zakazania użytkownikowi w przyszłości wstępu na basen i/lub na teren
ośrodka rekreacyjnego na taki okres, jaki Rada uzna za odpowiedni według własnego uznania.

Ograniczenie odpowiedzialności
Rada (z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
straty lub szkody poniesione przez użytkowników lub w ich mieniu wynikające z korzystania z basenu
lub terenu ośrodka rekreacyjnego Rady.

