Zasady korzystania z Kąpieliska „Leśne Zacisze”
obowiązujące od dnia 18-06-2021
w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06-05-2021 oraz odpowiednich wytycznych
wprowadzamy szereg zmian jakie zastaniecie Państwo na naszym obiekcie.
Wszelkie wprowadzanie zmiany mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa
zarówno osobom korzystającym z pływalni jak również naszym pracownikom.
Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do wprowadzanych zmian.
I. Przed wejściem na obiekt.
1. Przed zakupem biletu prosimy o ustawienie się do kolejki z zachowaniem odpowiedniego
dystansu (1,5 m).
2. Osoba wchodząca na teren obiektu musi mieć zakryte usta oraz nos przy kołowrotach
wejściowych oraz podczas dokonywania transakcji w kasie – „maseczkę” można zdjąć
dopiero po minięciu strefy wejścia / wyjścia.
3. Po wejściu na obiekt obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie.
4. Przebieralnie są dostępne, jednakże należy zachować ostrożność podczas korzystania z nich,
tj. starać się nie dotykać powierzchni.
5. Jeżeli to możliwe prosimy o regulowanie płatności kartą.
6. Zachęcamy do zakupu karnetów 10-cio wejściowych, dzięki temu nie będzie konieczności
stania w kolejce przy następnym wejściu. Zakup karnetu nie uprawnia do wejścia po
przekroczeniu maksymalnej dozwolonej ilości osób na obiekcie w związku z obostrzeniami
związanymi z COVID-19.
II. Na obiekcie:
1. Przed skorzystaniem z atrakcji należy obowiązkowo umyć pod natryskami całe ciało stosując
mydło lub żel.
2. Na jednym torze jednocześnie może przebywać do czterech osób.
3. Korzystanie z wszelkich atrakcji będzie odbywało się z zachowaniem odpowiedniego
dystansu. Łóżka masujące, będą dostępne na co drugich stanowiskach, korzystanie ze
zjeżdżalni z zachowaniem większych odstępów.
4. Do plażowania należy wybierać miejsca o jak najmniejszym zagęszczeniu plażowiczów.
5. Łączna ilość osób jednocześnie przebywających na obiekcie zostaje ograniczona do 1700.
6. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum rozmów z naszym personelem a w razie
konieczności przeprowadzenia rozmowy należy zachować minimum dwumetrowy dystans.
III. Z naszej strony zapewniamy:
1. Części wspólne tj. klamki, poręcze, baterie prysznicowe, krzesła itp. dezynfekujemy w
godzinnych odstępach.
2. Zapewniamy płyn do dezynfekcji dłoni na obiekcie.
3. Aby zapewnić wymagany odstęp zmniejszamy ilość dostępnych natrysków do co drugiego
stanowiska.

