
INFORMACJA DLA KLIENTÓW 

 

Przy wejściu do obiektu: 

1. Wejście i wyjście z obiektu odbywa się tylko wejściem głównym od strony kąpieliska 
Leśnego. 

2. Osoba wchodząca na teren obiektu zobowiązana jest maseczką skutecznie zakrywać usta  
i nos oraz w holu wejściowym dezynfekować dłonie. 

3. Maseczka obowiązuje w holu wejściowym, przy kasie oraz w szatni - maseczkę można 
zdjąć dopiero wychodząc z szatni do strefy natrysków i na plażę basenową. 

4. Szatnia okrycia wierzchniego, widownia, antresola i sauna są nieczynne – ubrania 
zabieramy do szafki w szatni. 

5. W kolejce do kasy należy zachować pomiędzy osobami odległość minimum 2 m. 

6. Preferowane jest bezgotówkowe regulowanie płatności. 

7. W celu zachowania odpowiedniego dystansu w holu wejściowym zamiast ławek                 
są umieszczone krzesła. 

8. Prosimy o maksymalne skrócenie czasu pobytu w holu pływalni. 

 

Na pływalni: 

1. Pływalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku od 6:00 do 21:45 i w soboty, niedziele                
i święta od 8:00 do 21:45. 

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa klientów w obiekcie mogą jednocześnie przebywać tylko 
34 osoby. 

3. Z zachowaniem 2 metrowych odstępów udostępnia się w szatni damskiej 15 szafek,                    
w szatni męskiej 15 szafek oraz 4 szafki w szatni dla osób niepełnosprawnych. 

4. Przed wejściem na pływalnię należy obowiązkowo umyć pod natryskami całe ciało               
z użyciem mydła lub żelu. 

5. Dla zapewnienia wymaganego odstępu ograniczono ilość dostępnych natrysków               
do co drugiego stanowiska. 

6. Na jednym torze pływackim jednocześnie może przebywać do czterech osób. 

7. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum rozmów z naszym personelem,                
a w razie konieczności przeprowadzenia rozmowy należy zachować minimum dwumetrowy 
dystans. 

8. Suszarki do włosów są wyłączone. 

 

Zapewniamy: 

1. Dezynfekcję transponderów (opaska) oraz dezynfekcję szafek basenowych.  

2. Co godzinę dezynfekcję części wspólnej, tj. klamek, poręczy, baterii prysznicowych, krzeseł 
itp. 

3. Na terenie obiektu zapewniamy płyn do dezynfekcji dłoni. 

 

Dbając o Państwa i nasze zdrowie prosimy stosować się do powyższych zaleceń 


