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REGULAMIN STREFY WIATY GRILLOWEJ 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Strefa Wiaty Grillowej, w dalszej części Regulaminu zwana „Wiatą”, składa się z: 

• zadaszonej wiaty grillowej z miejscami siedzącymi (ławki), 

• murowanego grilla węglowego. 

2. Strefa Wiaty Grillowej dostępna jest dla Najemcy Wiaty i jego gości, (Korzystających) 

zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu oraz dla innych Korzystających ze Strefy 

Aquaparku Letniego Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „ATOL” Sp. z o.o., przy 

czym pierwszeństwo korzystania ma Najemca wraz z jego gośćmi. 

3. Każdy korzystający może korzystać z Wiaty w celach zgodnych z jej przeznaczeniem  

i zasadami współżycia społecznego. 

4. Najemca oraz Korzystający z Wiaty na podstawie podpisanej umowy są zobowiązani 

do przestrzegania warunków umownych w niej zawartej. 

5. Każdy Korzystający z Wiaty zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami 

niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania zapisów tego Regulaminu. 

6. Każdy Korzystający z Wiaty ma obowiązek stosowania się do poleceń pracowników oraz 

obsługi OKR „ATOL” Sp. z o.o. 

7. Na terenie Strefy Wiaty Grillowej znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz  

z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności 

w stosunku do Korzystających, którzy nie stosują się do zapisów Regulaminu. 

Monitoring jest prowadzony w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności 

Korzystających. 

8. Korzystający z Wiaty nie mogą wnosić na teren Strefy Aquaparku Letniego 

wyposażenia, urządzeń, czy przedmiotów, które mogłyby spowodować zagrożenie dla 

zdrowia i życia innych Korzystających. 

9. Korzystający z Wiaty nie mogą wnosić na teren Strefy Aquaparku Letniego napojów 

alkoholowych ani przebywać na terenie Strefy Aquaparku Letniego w stanie 

nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu. 

10. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu Korzystających ze 

Wiaty należy bezwzględnie powiadomić pracowników OKR „ATOL” Sp. z o.o. 

 

II. Postanowienia na wypadek wprowadzenia w Polsce stanu 

pandemii/epidemii: 

 

1. Korzystający zobowiązani są do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu na teren 

Wiaty. 

2. Korzystający zobowiązani są do:  
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• zachowania niezbędnego dystansu, tj. dwóch metrów odległości pomiędzy 

osobami przebywającymi w Strefie Wiaty Grillowej. 

• przestrzegania konieczności przebywania przy jednym stoliku wyłącznie osób  

z rodziny lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

• przestrzegania konieczności redukcji osób siedzących przy stole o 20% 

względem standardowego usadzenia. Konieczne jest również usadzanie osób 

tak, aby nie siedziały vis a vis siebie. Należy zajmować miejsca według instrukcji 

umieszczonej na stolikach.  

• przestrzegania następujących ustaleń: 

o łączna liczba stolików znajdujących się pod wiatą: 14, 

o liczba osób siedzących przy jednym stoliku: 3,  

o obowiązuje całkowity zakaz zmiany ustawienia stolików.  

• zasłaniania nosa i ust w czasie przebywania w Strefie Wiaty Grillowej, podczas 

gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu między przebywającymi gośćmi. 

• zakrywania ust łokciem lub chusteczką podczas kichania/kaszlania, a następnie 

natychmiastowego wyrzucenia chusteczki do kosza na śmieci i umycie oraz 

zdezynfekowanie dłoni. Należy również unikać dotykania okolic twarzy,  

a zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

• regularnego i częstego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowania. 

3. Korzystający ze Strefy Wiaty Grillowej, u których występują jakiekolwiek 

objawy ostrej infekcji, a zwłaszcza dróg oddechowych, zobowiązani się do 

bezzwłocznego opuszczenia terenu OKR „ATOL” Sp. z o.o. 

 

    

 


