
ZASADY
KORZYSTANIA  Z  OBIEKTU  

W
AQUAPARK  POLKOWICE  –  REGIONALNE  CENTRUM  

REKREACYJNO-REHABIL ITACYJNE  S .A .  

W  TRAKCIE  EPIDEMII  COVID-19
O B O W I Ą Z U J Ą

O D  2 8  M A J A  2 0 2 1  R .    D O  O D W O Ł A N I A

Przed wejściem do obiektu Aquapark Polkowice Klient zobowiązany jest zakryć usta i nos, 
a także zachować bezpieczny dystans od pozostałych Klientów oraz Pracowników –
rekomendowane 2 metry.
 
Po wejściu do obiektu konieczne jest zdezynfekowanie rąk następnie personel wykona pomiar
temperatury ciała Klienta.

PRZEBYWANIE W OBIEKCIE RÓWNOZNACZNE JEST Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH
ZASAD.

W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI NINIEJSZYCH ZASAD Z TREŚCIĄ POSTANOWIENIA
JAKIEGOKOLWIEK REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCEGO NA OBSZARZE AQUAPARK
STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE NINIEJSZE ZASADY.  

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYCH ZASADACH OBOWIĄZUJE
REGULAMIN OBIEKTU LUB REGULAMIN POSZCZEGÓLNYCH USŁUG.
     
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU DOSTĘPNE SĄ NA
STRONIE WWW.AQUAPARK.COM.PL ORAZ W OBIEKCIE AQUAPARK POLKOWICE.

HALA  BASENOWA
 Hala basenowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09:00 do 21:00.

Klient chcąc skorzystać z Hali Basenowej zobowiązany jest przed wejściem do szatni zmienić
obuwie.

Na czas pobytu w szatni i hali basenowej Klient nie jest zobowiązany do zakrywania ust 
i nosa.
  
W hali basenowej (w tym basen sportowy i strefa saun) jednocześnie może przebywać
maksymalnie 161 osób (z wyłączeniem personelu).

Z użytkowania zostaje czasowo wyłączona dzika rzeka.

Brak możliwości  wypożyczenia sprzętu wodnego.

W jacuzzi może przebywać 1 osoba lub rodzina (max 4 osoby)

WERYFIKACJA  KLIENTA

 DODATKOWO:
Jednocześnie z pryszniców znajdujących się w szatni główniej może korzystać 8 osób 
(maksymalnie 4 osoby w damskiej prysznicowni oraz  maksymalnie 4 osoby w męskiej
prysznicowni).

BASEN  SPORTOWY 
Basen sportowy czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09:00 do 21:00.

Na basenie sportowym może jednocześnie przebywać 18 osób (z wyłączeniem personelu)–
maksymalnie 3 osoby na 1 torze, za wyjątkiem zajęć aqua aerobik i ćwiczeń w wodzie.

Brak możliwości  wypożyczenia sprzętu wodnego.



sauna parowa mała – 3 osoby;
sauna parowa duża – 4 osoby;
sauna sucha mała – 3 osoby;
sauna sucha dużą– 4 osoby;
grota lodowa – 1 osoba;
sauna infrared - 1 osoba.

Strefa saun czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09:00 do 21:00.

W godzinach od 14:00 do 14:15 oraz od 17:00 do 17:15 w strefie saun odbywać się będzie
dezynfekcja.
    
Dopuszczalna maksymalna ilość osób korzystających z poszczególnych saun:

    
Klient korzystający z sauny zobowiązany jest do posiadania własnego ręcznika. 
Przez cały seans Klient zobowiązany jest przebywać na ręczniku (również stopy). 
    
Z użytkowania zostaje czasowo wyłączone źródełko.

Solarium czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09:00 do 21:00.
 
W Solarium jednocześnie może przebywać maksymalnie 1 osoba.
   
Na czas pobytu w solarium Klient nie jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa.

STREFA  SAUN

SOLARIUM

SURF  BISTRO
Surf Bistro czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 20:00.

W Surf Bistro może jednocześnie przebywać maksymalnie 26 osób (z wyłączeniem personelu).
   
Na czas spożywania konsumpcji Klient nie jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa.

SURF  BISTRO  -  TARAS  MOKRY
Taras mokry dostępny jest wyłącznie dla klientów korzystających z hali basenowej.

Czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 20:00.
 
Z tarasu jednocześnie może korzystać 5 osób.
   

SURF  BISTRO  -  TARAS  SUCHY
Taras czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 20:00.
 
Z tarasu jednocześnie może korzystać 16 osób.
   

KRĘGIELNIA

tory do gry (włącznie z miejscami siedzącymi przy torach): 16 osób (maksymalnie 4 osoby na
jeden tor) ;
wydzielone miejsce do konsumpcji (kanapy): 12 osób

Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę w godzinach od 14:00 do
21:45  a także w piątek i sobotę w godzinach od 14:00 do 23:45.
      
W kręgielni jednocześnie może przebywać maksymalnie 28 osób (z wyłączeniem personelu) –
tj.:

1.

2.
       
W trakcie pobytu w kręgielni Klient zobowiązany jest do zakrycia
ust i nosa, poza sytuacją kiedy spożywa produkty zakupione w Aqua barze.
  



Sala bilardowa czynna jest od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę w godzinach od
14:00 do 21:45a także w piątek i sobotę w godzinach od 14:00 do 23:45.
      
W Sali bilardowej jednocześnie może przebywać maksymalnie 31 osób (z wyłączeniem
personelu).

W trakcie pobytu w Sali bilardowej Klient  zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa, 
poza sytuacją kiedy spożywa produkty zakupione w aqua barze.

BILARD

Siłownia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 08:00 do 20:00.

W godzinach od 11:30 do 12:00 oraz od 15:30 do 16:00 w siłowni odbywać się będzie dezynfekcja
sprzętu. 
    
W siłowni może jednocześnie przebywać maksymalnie 11 osób (z wyłączeniem personelu).
    
Po skorzystaniu ze sprzętu w siłowni Klient jest zobowiązany każdorazowo do dezynfekcji
sprzętu środkami zabezpieczonymi przez Aquapark Polkowice.

W trakcie pobytu w siłowni Klient nie jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa.

SIŁOWNIA

ZAJĘCIA  FITNESS
Zajęcia fitness odbywają się zgodnie z wprowadzonym harmonogramem.
   
Podczas jednych zajęć na Sali fitness może przebywać maksymalnie 20 osób (z wyłączeniem
personelu).

Rekomendujemy, aby klient posiadał na zajęciach własną matę lub ręcznik.

W trakcie prowadzonych zajęć Klient nie jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa.

JASKINIA  SOLNA

Jaskinia Solna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 
(ostatni seans o 17:00).

Podczas jednego seansu jednocześnie może przebywać maksymalnie 6 osób.
      
Podczas seansu Klient nie jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa.

WAŻNE
 Jeżeli źle się czujesz, albo miałeś kontakt z osobami chorymi zadzwoń i przełóż rezerwację. 

Z pewnością znajdziemy dla Ciebie nowy termin.

Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości (rekomendowane 2 metry).

Rekomendujemy nie używania suszarek do włosów.

Udostępniamy Tobie nielimitowany dostęp do dezynfekcji rąk.  

Ze względów bezpieczeństwa ograniczony został dostęp do poczekalni.

Za usługi preferowana płatność bezgotówkowa.

      


