
1. Całodniowy bilet wstępu upoważnia do wielokrotnego wejścia na teren basenu.
2. Bilet wstępu w formie opaski należy nosić na ręce do końca pobytu na basenie.
3. Zakup biletu wstępu na teren basenu oznacza zapoznanie się i akceptację warunków regulaminu.
4. Korzystanie z kąpieliska dozwolone jest tylko w godzinach otwarcia obiektu, dla osób, które zakupiły bilet wstępu w kasie.
5. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie ze względów atmosferycznych. Resort MOLO zastrzega sobie prawo do zmian   
 godzin otwarcia.
6. Poza terenem basenu oraz campingu obowiązuje strój dzienny. Osoby ubrane niestosownie nie będą obsługiwane.
7. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje o niej ratownik kierując się względami bezpieczeństwa.
8. Opiekun zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem.
9. Dzieci do lat 3 przebywające w wodzie muszą nosić pampersy wodoodporne. Za brak lub nieprawidłowe założenie   
 pampersów odpowiada opiekun. Wodoodporne pampersy mogą być zdejmowane lub wymieniane dzieciom tylko
 w toaletach lub przebieralni. Dzieci w pampersach wodoodpornych mogą przebywać tylko w brodziku.
10. Przed wejściem dzieci do wody nie należy ich karmić. Ostatni posiłek przed wejściem do basenu powinien 
 nastąpić 20-30 minut wcześniej.
11. Wstęp dzieci do lat 13 na teren kąpieliska odbywa się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
12. Wypożyczenie leżaka związane jest z dodatkową opłatą uiszczaną w kasie. 
13. Należy stosować się do: nakazów, zakazów, ostrzeżeń, instruktaży i informacji umieszczonych w formie symboli i tekstu 
 na tabliczkach rozmieszczonych na terenie kąpieliska – stanowią one rozszerzenie zasad niniejszego regulaminu 
 i są jego integralną częścią.
14.  Na terenie basenu obowiązuje zakaz: 
 -Wnoszenia napojów alkoholowych 
 -Wnoszenia szklanych opakowań, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych 
 -Żucia gumy 
 -Palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych 
 -Spożywania napojów oraz posiłków przebywając w wodzie
 -Zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich innych przedmiotów do wody 
 -Używania mydła i innych środków chemicznych przebywając w wodzie
 -Biegania, hałasowania i zaśmiecania terenu 
 -Skakania do basenu 
 -Spychania lub wrzucania innych osób do wody 
 -Załatwiania potrzeb �zjologicznych w basenie 
 -Używania wulgaryzmów 
 -Wprowadzania zwierząt, rowerów, motorowerów, motocykli 
 -Rozpalania ognisk oraz grilla 
 -Wstępu osobom, których zachowanie wskazuje na silne upojenie alkoholowe lub przebywanie pod wpływem innych   
   środków odurzających 
 -Wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób    
   korzystających z basenu 
 -Użyczania sprzętu ratowniczego do celów innych, niż jest przeznaczony 
 -Wszczynania fałszywych alarmów 
 -Handlu 
15.  Zabrania się, poza pomieszczeniami przebieralni, przebywać nago oraz topless.
16.  Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia,   
 choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi  
 oraz wykazujących zachowania agresywne. 
17.  Każdy Gość zobowiązany jest do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp przed wejściem do basenu. 
18.  Pływanie w basenie możliwe jest tylko w stroju kąpielowym, przystosowanym do wody basenowej.
19.  Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu   
 się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w basenie Resort MOLO nie ponosi odpowiedzialności. 
20.  Wszelkie urazy oraz inne dolegliwości należy natychmiast zgłaszać pełniącym dyżur ratownikom, pod rygorem utraty   
 ewentualnych przyszłych roszczeń w tym również odszkodowawczych.  
21.  Resort MOLO nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikłe z naruszenia regulaminu. 
22.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu basenu będą usuwane z obiektu bez zwrotu 
 poniesionych kosztów wstępu. Pracownicy są upoważnieni do wydawania zaleceń porządkowych. 
23.  Za zniszczenie wyposażenia obiektu lub zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100%   
 wartości wyrządzonej szkody. 
24.  Resort MOLO nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione lub zgubione na terenie kąpieliska.


