Правила відвідування аквазони
1. З метою підтримки якості води в басейні, необхідно дотримуватися правил загальної гігієни:
прийняти душ, переодягнутися в купальний костюм (купальник для жінок, спортивні плавки для
чоловіків). Обов'язково вдягнути шапочку.
2. Вода в наших басейнах відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної до споживання людиною). Температурний режим відповідає нормам:
Дитячий басейн. Вода 30-32С Повітря 30-33С
Реабілітаційний басейн. Вода 26-28С. Повітря 24-26С
Гідромасажний басейн. Вода 33-35С
3. Відвідування дитячого та спортивного басейнів дозволяється лише в шапочках для плавання.
Виняток- гості з відсутнім волосяним покривом голови.
3. У басейні суворо забороняється:
3.1 перебувати на території душових і басейну в верхньому одязі та вуличному взутті;
3.2 бігати по території басейну;
3.3 стрибати з бортиків без дозволу тренера;
3.4 «висіти», сидіти на розділовій доріжці;
3.5 використовувати спеціалізований інвентар не за призначенням і без консультації інструктора
(крім дощечок для плавання);
3.6 користуватися парфумерією з сильним і різким запахом;
3.7 провозити коляски на територію аквазони;
3.8 палити;
3.9 перебувати на території басейну в нетверезому стані;
3.10 подавати помилкові сигнали лиха;
3.11 вчиняти дії, які можуть перешкодити іншим членам клубу, або будуть загрожувати їх життю,
здоров'ю або майну;
3.12 відвідування аквазони особам які не досягли 16-ти років без супроводу дорослих;
3.13 відвідування дорослих групових занять дітям до 16 років.
4. Групові заняття починаються строго за розкладом. При запізненні на заняття більш ніж на 15
хвилин тренер має право не допустити клієнта на дане заняття
5. Відвідування дитячого басейну дорослими дозволяється тільки з дітьми до 3 років або з дітьми, які
не тримаються на воді або не дістають дна.
6. З метою забезпечення безпеки під час проведенні групових занять, наповнюваність груп
обмежується: дорослі - до 10 чоловік.; діти: (6 -16 років) - до 10 чоловік, (3 - 5 років) до 8 чоловік.
7. Скасування персонального та групового тренування може відбутися тільки в разі фізичного
нездужання протягом 10 хвилин після його початку. Дане тренування зберігається. При скасуванні
тренування з іншої причини або після 10 хвилин з моменту його початку, дана послуга вважається
наданою.
8. Клуб залишає за собою право змінити заявленого в розкладі інструктора і вносити зміни в розклад
групових занять.

