REGULAMIN OGÓLNY
KOMPLEKSU REKREACYJNEGO PRZY UL. SPACEROWEJ 20
1. Obiekt Oleśnickiego Kompleksu rekreacyjnego ATOL przy ul. Spacerowej 20, składa się
ze strefy wejściowej z toaletami ogólnodostępnymi, części administracyjno - biurowej,
części gastronomicznej, kortów do gry w squash, saunarium z grota solną solarium
i gabinetem masażu, siłowni i salki do aerobiku.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami
regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
3. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania
z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku
do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo
obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr
osobistych oraz godności użytkowników.
4. Wstęp na korty do gry w squash, saunarium oraz siłowni odbywa się na podstawie
transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu
usługi zgodnie z obowiązującym na obiekcie cennikiem. Transponder podlega rozliczeniu
i zwrotowi przy wyjściu w kasie .
5. Aktywacja transpondera, która następuje na czytniku przy bramce wejściowej oznacza,
że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych
zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
6. Czas pobytu na kortach do gry w squash, saunarium oraz siłowni liczy się od momentu
aktywacji transpondera na czytniku przy bramce wejściowej i otrzymania transponera
do momentu odczytania jego pamięci w kasie w czasie jego zwrotu.
7. Pełna należność za korzystanie z usług oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu
na terenie obiektu musi być regulowana w momencie opuszczenia obiektu.
8. Za niewykorzystanie wykupionego czasu pobytu na obiekcie oraz w przypadku wydalenia
użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
9. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu
na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z obiektu.
10. Użytkownicy będą wpuszczani na obiekt nie później niż na 60 minut przed jego
zamknięciem.
11. Zmiana ubrania na strój kąpielowy lub sportowy odbywa się we właściwej szatni.
12. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy
pozostawione w szafkach kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
13. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
z przeciwwskazaniami lekarskimi, a w szczególności: chorym na choroby, które mogą być
niebezpieczne dla innych użytkowników, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
oraz osobom których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
14. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom
personelu obiektu.
15. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz
nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
16. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują
regulaminy stanowiskowe, Każda osoba jest obowiązana do zapoznania się z przepisami
tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
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17. Korzystanie z obiektu odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym
stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji
ze swoim lekarzem).
18. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się
na terenie obiektu zakazuje się:
a. przebywania w stanie wskazującym na zatrucie toksynami,
b. sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków
odurzających,
c. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów,
d. wszczynania fałszywych alarmów,
e. zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń,
f. niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
g. przemieszczania wyposażenia ruchomego,
h. palenia tytoniu,
i. wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów
utrudniających komunikację w obiekcie.
19. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie
suchej obiektu.
20. Wykorzystywanie zdjęć i filmów wykonanych na terenie obiektu do celów reklamowych
może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
21. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających
w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu
i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą usunięte z terenu obiektu bez
prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania
sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego.
22. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu należne jest OKR ATOL
odszkodowanie w wysokości równowartości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
23. Postępowanie z rzeczami znalezionymi na terenie obiektu określa regulamin postępowania
z rzeczami znalezionymi.
24. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu, możliwa jest wyłącznie za wiedzą
i zgodą kierownictwa obiektu.
25. Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.
26. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz
kierownictwo obiektu.
27. OKR ATOL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe
z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Regulamin wprowadzono Zarządzeniem z dnia 22.12.2011 r.
Prezesa Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o
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