
 
 

REGULAMIN AQUAPARKU RADOM 

 
§1. Informacje ogólne 
 

1. Aquapark Radom mieszczący się przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu (zwany dalej także 
„obiektem”) jest własnością spółki Poland Business Park XI Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5a, ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000236449, posiadającej następujący numer identyfikacji podatkowej NIP 
5252347243 i następujący numer statystyczny REGON 140145804. 

2. Regulamin Aquaparku Radom obowiązuje wszystkich jego użytkowników 
(odwiedzających). Służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym 
jego terenie. Z chwilą zakupu biletu wstępu każdy użytkownik (odwiedzający) 
akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. Aquapark Radom jest obiektem monitorowanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
osób i ich mienia znajdującego się na terenie obiektu.  Użytkownicy (odwiedzający) 
wyrażają zgodę na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, oraz wykorzystywanie 
materiałów filmowych w kwestiach spornych dotyczących np.  uregulowania płatności 
za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych czy zgodności 
zachowania z regulaminem. 

4. Ze względu na monitoring obejmujący cały obiekt przebierać należy się w 
przeznaczonych do tego kabinach znajdujących się w pomieszczeniach szatni. 

5. Przed wejściem na teren Aquaparku Radom obowiązkowa jest zmiana obuwia na klapki 
basenowe i pozostawienie okrycia wierzchniego oraz obuwia w szatni. 

6. Każdy z użytkowników (odwiedzających) na własną odpowiedzialność pozostawia 
rzeczy wartościowe w szafkach i skrytkach depozytowych. Zasady korzystania ze 
skrytek depozytowych reguluje odrębny „Regulamin korzystania ze skrytek 
depozytowych” 

7. Przed opuszczeniem obiektu należy pozostawić otwartą szafkę ubraniową, z której się 
korzystało. 

8. Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość 
korzystania z pływalni w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku 
przepełnienia, w razie pilnej potrzeby, lub  innej nagłej sytuacji) 

9. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na tablicach ostrzegawczych i 
informacyjnych. Nie wolno ich niszczyć, brudzić ani usuwać. 

10. Wszelkie znalezione przedmioty należy przekazać pracownikom Aquapark Radom. 
Aquapark Radom postępuje z nimi zgodnie z postanowieniami ustawowymi. 

11. Pracownikom Aquaparku Radom względem użytkowników (odwiedzających) 
przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Kierownictwo obiektu, jak również 
kierownik basenu, uprawnieni są do wydania trwałego lub tymczasowego zakazu 
korzystania z obiektu  osobom, które postępują wbrew postanowieniom regulaminu i 
jego zarządzeniom. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może być poczytane jako 
próba zakłócenia spokoju na terenie Aquaparku Radom, a tym samym spowodować 
podjęcie karnoprawnych środków przeciwko osobie odpowiedzialnej. W takich 
przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi. 

12. Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 maja 2015r. 
 
 



 
 
 
 
§2. Warunki wstępu na teren Aquaparku Radom 

 
1. Aquapark Radom jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 22:00 natomiast 

w sobotę, niedzielę i święta w godz. 8:00-21:00. 
2. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia obiektu, należy obiekt opuścić. Kasy 

wpuszczające użytkowników (odwiedzających) obiektu  zostają zamknięte o godzinie 
20.50 na tygodniu oraz o 19:50 w sobotę, niedzielę i święta. 

3. Czas otwarcia Aquapark Radom  może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych 
(zawody sportowe, dni wolne od pracy: święta, sobota, niedziela, przerwa techniczna, 
awaria, itp.) 

4. Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego 
korzystania z Aquapark Radom . 

5. Do skorzystania z biletu ulgowego Aquapark Radom upoważnione są osoby posiadające 
aktualne legitymacje (osoby uczące się, inwalidzi, renciści i emeryci) oraz studenci do 26 
roku życia. 

6. Uznaje się, że każda osoba przebywająca w Aquapark Radom  zapoznała się z 
postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego 
przestrzegania. 

7. Na teren obiektu, wyłączając pomieszczenia znajdujące się przed kasą wraz z 
zewnętrznym punktem gastronomicznym, można wejść jedynie za okazaniem ważnego 
biletu wstępu (aktywowanego transpondera wydanego przez kasjera, na którym 
rejestrowany jest czas pobytu w obiekcie, a także transakcje w wewnętrznych punktach 
gastronomicznych i solarium. Transponder służy również do otwierania i zamykania 
szafek ubraniowych. Należy go przypiąć do nadgarstka i w razie potrzeby okazywać za 
żądanie pracownikom Aquaparku Radom). Nie dotyczy to osób, które wskutek 
szczególnego upoważnienia mają prawo do wejścia na teren Aquaparku Radom. Osoby, 
które bezprawnie wejdą na teren obiektu  i bezprawnie będą korzystać z płatnych usług 
zostaną natychmiast wydalone z obiektu (patrz również § 1, pkt 11). 

8. Uiszczone opłaty za wstęp nie podlegają zwrotowi. 
9. Każdy z użytkowników (odwiedzających) we własnym zakresie dba o otrzymany 

transponder, zakazuje się przekazywania lub wypożyczania go osobom trzecim. 
10. Przebywanie w przebieralniach i ich okolicy jest dozwolone jedynie w celu przebrania się. 

Użytkownik (odwiedzający) Aquapark Radom  jest zobowiązany do dbania o 
odpowiednie zamknięcie szafki na odzież oraz odpowiednie przechowywanie 
transdpondera i klucza do szafki depozytowej. W przypadku ich zgubienia, zawartość 
szafki na odzież zostaje przekazana odwiedzającemu dopiero po wnikliwej kontroli i 
przedstawieniu przez użytkownika (odwiedzającego) dowodów na to, że jest właścicielem 
rzeczy. Pieniądze, ozdoby i inne przedmioty wartościowe należy złożyć w skrytkach 
depozytowych do tego przeznaczonych. 

 
11. Za zgubienie transpondera, numerka do szatni z ubraniami  lub klucza do skrytki 

depozytowej należy uiścić opłatę w wysokości 35 zł. 
 

12. Korzystanie indywidualnie z pływalni może odbywać się tylko w obecności ratowników. 
 

13.  Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów i ratowników. 
 

 



14.  Obowiązkowym strojem na pływalni obejmującej basen sportowy, basen rekreacyjny, 
jacuzzi i rury zjeżdżalni jest kostium kąpielowy ściśle przylegający do 

    ciała oraz czepek i obuwie basenowe (klapki). Osoby, które nie posiadają czepka 
mogą zostać wyproszone z terenu pływalni, bez zwrotu gotówki za bilet. 

    Dzieci do lat 2 mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pieluchach 
jednorazowych. 

 
15. Dzieci do lat 12 i osoby niepełnosprawne, mogą wchodzić na teren pływalni tylko w 

towarzystwie pełnoletniego opiekuna, którego również obowiązuje wykupienie biletu 
wstępu. Obowiązku opieki rodzicielskiej lub prawnej nie można przenieść na inne osoby, 
w szczególności pracowników Aquaparku. 

 
  13. Z Aquapark Radom  nie mogą korzystać: 

 
a. osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm; 
b. osoby, które farbowały włosy w kolorze blond w dniu użytkowania  

(włosy świeżo farbowane po zetknięciu z chlorowaną wodą zmieniają kolor na 
zielony);  

c. osoby, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry; 
d. osoby z objawami przeziębienia i chore na choroby zakaźne; 
e. osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających  i narkotyków; 
f. osoby, których zachowanie nie może stanowić zagrożenia dla otoczenia. 

 
14. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi 

lub temu podobne) korzystają z Aquapark Radom  ze szczególną ostrożnością – po 
wcześniejszej konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność. 

 
15. Przed wejściem do basenów, jacuzzi, lub sauny każdy użytkownik jest zobowiązany do 

skorzystania z kąpieli przy użyciu odpowiednich środków myjących. Używanie 
kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione. 
 

16.  Przed wejściem na pływalnię, a także do strefy saun, zabrania się stosowania na ciało    
jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków. 

 
17.  Na terenie Aquapark Radom  kategorycznie zabrania się: 

 
a. wnoszenia prywatnego sprzętu, który może przyczynić się do powstania szkody 

na terenie Aquapark Radom . Osoby, które nie zastosowały się do regulaminu i 
przyczyniły się do uszczerbku na mieniu Aquaparku Radom będą 
odpowiedzialne finansowo za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie 
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. Koszt 
wymiany bądź naprawy będzie wyceniony indywidualnie przez kierownictwo 
Aquaparku Radom; 

b.  powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób 
(zanurzania innych uczestników pływalni pod wodę, popychania i wrzucania do 
wody);  

c. biegania po terenie obiektu, w przebieralniach i pod prysznicami; 
d. używania sprzętu z elementami szklanymi w tym np. szamponów w szklanych 

butelkach; 
e. posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (w tym np. zegarków, bransoletek i 

innych rodzajów biżuterii); 
f. spożywania pokarmów i żucia gumy w niecce pływalni oraz w pomieszczeniach 

przebieralni; 



g. palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających; 
h. wykonywania skoków do wody z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych po 

uprzednim wydaniu pozwolenia przez ratownika;  
i. wieszanie się na drabinkach i linach oddzielających tory w basenie sportowym 
j. pływania w poprzek torów pływackich; 
k. wynoszenia i niszczenia sprzętu oraz urządzeń obiektu  (osoby niszczące sprzęt 

lub urządzenia obiektu  ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich 
prawni opiekunowie. Koszt wymiany lub wyniesionych urządzeń lub sprzętu 
będzie wyceniony indywidualnie przez kierownictwo Aquaparku Radom); 

l. zaśmiecania i brudzenia terenu obiektu; 
m. hałasowania; 
n. wszczynania fałszywych alarmów; 
o. wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt; 
p. załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie (w przypadku zaistniałego 

zdarzenia osoba taka będzie odpowiadała materialnie za wymianę wody w niecce 
basenowej odpowiednio do poniesionych przez Aquapark Radom kosztów jej 
wymiany. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich 
prawni opiekunowie). 
 
Koszt wymiany wody w basenie sportowym: 7000 zł brutto; 
Koszt wymiany wody w basenie rekreacyjnym: 5000 zł brutto; 
Koszt wymiany wody w 3 jacuzzi: 1000 zł brutto; 
 
Dzienny koszt zamknięcia pływalni na czas wymiany wody:  9500 zł brutto. 

  
18. Zabrania się używania: 

a. instrumentów muzycznych; 
b. urządzeń odtwarzających dźwięki; 
c. odbiorników telewizyjnych; 
d. lornetek. 

19. Ponadto zabrania się fotografowania, filmowania przy pomocy aparatów 
fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych osób, grup zorganizowanych bez 
uprzedniego uzyskania od nich zgody. 

20. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu. 
21. O możliwości wykorzystania piłek, materacy, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, 

płetw, rurek, gogli, etc. we wszystkich basenach, decydują ratownicy, biorąc pod uwagę 
liczebność użytkowników (odwiedzających). 

22. Użytkownicy (odwiedzający) Aquapark Radom  są zobowiązani do poruszania się bez 
obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych 
pomieszczeniach, począwszy od kabin-przebieralni, poprzez prysznice, aż do strefy 
sauny i basenów. 

23. Przebywając na terenie Aquapark Radom (za wyjątkiem strefy sauny i pomieszczeń 
specjalnych) użytkownik (odwiedzający) bezwzględnie zobowiązany jest do noszenia 
stroju kąpielowego. 

24. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z Aquapark Radom i 
dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą ratownicy 
pełniący dyżur. Natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z 
Aquapark Radom z rodzicami (opiekunami) odpowiadają ich rodzice (opiekunowie). 

25. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Aquaparku Radom są zobowiązane do 
podporządkowania się nakazom dyżurujących ratowników oraz innych pracowników 
obiektu. 



26. Wszelki urazy powstałe na terenie obiektu  oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie 
zgłosić dyżurującym ratownikom lub obsłudze Aquapark Radom . 

27. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 
usuwane z terenu Aquapark Radom  niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy 
na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 

28. Aquapark Radom nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania 
niniejszego regulaminu. 

29. Za pozostawione na terenie Aquapark Radom  klapki, ręczniki, sprzęt pływacki (okulary 
do pływania, płetwy, czepki, deski pływackie, torby etc.) Aquapark Radom nie ponosi 
odpowiedzialności. 

30. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Aquapark Radom , szatni i 
przebieralni Aquapark Radom nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie 
przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze obiektu. 

 
 
 
§3. Odrębne przepisy porządkowe dotyczące korzystania z basenu 

sportowego. 
 
1. Bez zgody Aquapark Radom, zabronione jest prowadzenie indywidualnej i grupowej 

nauki pływania oraz jakichkolwiek innych form działalności gospodarczej przez osoby 
nie będące pracownikami Aquaparku Radom. Kierownictwo obiektu uprawnione jest do 
wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu  osobom łamiącym 
powyższe postanowienia.  

2. Korzystanie z basenu sportowego jest dozwolone wyłącznie dla osób potrafiących 
pływać lub dla osób pozostających pod opieką instruktorów nauki pływania. 

3. Wstęp na basen sportowy jest dozwolony dla osób powyżej 5 roku życia, przy czym 
dzieci po między 5 a 12 rokiem życia mogą przebywać tam wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej, która sprawuje opiekę już od momentu zakupu biletu. 

4. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawo stronny wzdłuż torów basenu. 
5. Zajęcia grupowe na basenie sportowym odbywają się wg ustalonego rozkładu zajęć, 

który znajduje się w recepcji i jest dostępny na stronie internetowej Aquapark Radom. 
Grupy zorganizowane mogą korzystać z basenu sportowego  na następujących zasadach: 

 
a.  grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę 

          prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia (instruktor); 
     b.  uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia jednocześnie i przy 

    wyjściu z szatni czekają na swojego instruktora – spóźnieni nie będą   wpuszczani    
na zajęcia; 

     c.  instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy 
          przed i po zajęciach; 
    d.   za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi odpowiedzialność instruktor, 
          a w pomieszczeniach szatni oraz na korytarzach za właściwe 
         zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy; 
    e.  grupy uczniów korzystające z basenu sportowego  upoważnione są do wejścia do                   
         szatni na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć; 
    f.   za transpondery uczestników grupy odpowiada jej opiekun; 
    g.   po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić basen sportowy; 
    h.   instruktor jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt 
          pływacki w wyznaczonym miejscu. 
 



6. Opiekun grupy po wejściu na teren basenu sportowego zobowiązany jest 
skontaktować się  
z dyżurującym ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z basenu sportowego  
przez grupę zorganizowaną. 

 
7. Opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej grupy, 

przestrzegania przez nią regulaminu obiektu oraz instrukcji użytkowania 
poszczególnych urządzeń. 
 

8. Każdorazowo po zakończeniu korzystania grupy z obiektu upoważniony przez Aquapark 
Radom  pracownik będzie stwierdzał stan obiektu i w przypadku zauważonych szkód 
sporządzi w obecności przedstawiciela lub opiekuna grupy protokół z zaistniałego zdarzenia. 
Przedstawiciel grupy  jest odpowiedzialny materialnie za szkody wyrządzone przez siebie 
wskazanych  opiekunów grup oraz osoby korzystające z pływalni odpowiednio do 
poniesionych przez Aquapark Radom kosztów ich usunięcia. Wartość szkód zostanie 
oszacowana w ciągu 7 dni od zaistniałego zdarzenia przez Aquapark Radom i uwzględniona 
na fakturze wystawionej  przedstawicielowi grupy.  

 
8. W przypadku zarezerwowania danego toru przez grupę, osoby indywidualne nie mogą 

korzystać  z tego toru.   
 
§ 3.4 Regulamin zjeżdżalni wodnych 
 
1.  Osoby korzystające ze zjeżdżalni wodnych czynią to na własną odpowiedzialność 

i ryzyko (zjeżdżalnie są miejscami o podwyższonym ryzyku wystąpienia 
wypadków). 

2.  Aquapark Radom nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na 
zjeżdżalniach wodnych spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu  Aquaparku 
Radom.  

3.  Korzystając ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie stosować się do poleceń 
dyżurujących Ratowników. 

4.  Na podeście startowym każdej zjeżdżalni wodnej może znajdować się tylko jedna 
osoba. 

5.  Zjazd każdą zjeżdżalnią wodną odbywa się pojedynczo. 
6. Przed zjazdem trzeba koniecznie sprawdzić, czy w rurze zjeżdżalni wodnej jest 

woda. Zjazd na sucho jest zabroniony. 
7. Rozpoczęcie zjazdu dozwolone jest wyłącznie po zapaleniu się zielonego światła; 

światło czerwone oznacza bezwzględny zakaz rozpoczęcia zjazdu. 
8. Przed rozpoczęciem zjazdu należy spokojnie wejść na podest startowy (na podeście 

startowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba). 
9. Po wejściu na podest startowy należy zająć właściwą pozycję zjazdową (usiąść 

nogami w kierunku jazdy lub położyć się w rurze na plecach, także nogami w 
kierunku jazdy). Zjazd należy wykonać w pozycji leżącej lub półsiedzącej. 

10. W celu rozpoczęcia zjazdu należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian 
zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego. Należy zjeżdżać swobodnie, nie 
zatrzymując się w rurze zjeżdżalni wodnej. 

11. W trakcie zjazdu zjeżdżalniami wodnymi należy obserwować część rury znajdującą 
się przed nogami, aby w przypadku spotkania z poprzednim zjeżdżającym móc 
przyhamować i uniknąć zderzenia. 

12. Po wpadnięciu do lądowiska należy je natychmiast opuścić. 
13. Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi. 
14.  W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się. 



15.  Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnych należy zdjąć okulary, zegarki, 
łańcuszki, kolczyki i inne podobne przedmioty. 

16.  Osobom korzystającym ze zjeżdżalni wodnej nie wolno powodować sytuacji, które 
mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia osób 
korzystających ze zjeżdżalni wodnych. 

17. Zabrania się: 
• biegania po schodach wieży zjeżdżalni wodnych, popychania się na podeście 

startowym oraz zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdów; 
• korzystania ze zjeżdżalni wodnych w przypadku uszkodzenia sygnalizacji 

świetlnej, rynny zjeżdżalni wodnej lub innych wad technicznych; 
• zjeżdżania w grupach; 
• zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca lub leżąca na plecach z nogami w 

kierunku jazdy; 
• wbiegania do zjeżdżalni wodnej w celu przyspieszenia prędkości zjazdu; 
• korzystania ze zjeżdżalni wodnych osobom po spożyciu alkoholu, narkotyków i 

leków psychotropowych; 
• Zjeżdżania na materacach,  deskach, zabawkach, piłkach itp. 

 
 

§4.  Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z solariów 
 
1. Korzystając z solariów należy przestrzegać wszelkich wskazówek umieszczonych na 

pomieszczeniach solariów i na urządzeniach. 
2. Przed opalaniem się należy zmyć makijaż i zdjąć biżuterię. 
3. Aquapark Radom nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki  na zdrowiu,  jakie 

poniesie osoba korzystająca z solarium. 
4. Zabrania się korzystania z solarium dzieciom i młodzieży do lat 18. 
 
§5. Sytuacje wyjątkowe 
 
Regulamin Aquaparku Radom dotyczy całej pływalni, jak również działających w nim szkół 
pływania i klubów pływackich. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych 
zamkniętych dopuszcza się pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu, za 
uprzednią zgodą, o ile nie dotyczą one postanowień lub przepisów prawa bezwzględnie 
obowiązujących.  

 
 
Regulamin SŁONECZNEJ PLAŻY 
 
1. Ze Słonecznej Plaży mogą korzystać osoby pełnoletnie bądź dzieci przebywające pod opieka 

osób pełnoletnich – prawny opiekun dziecka. Dziecko wchodzi oraz przebywa na terenie 
Słonecznej Plaży w obecności osoby pełnoletniej, czyli prawnego opiekuna bądź rodzica i 
w trakcie pobytu zostaje pod jego opieką. 

2. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie bezpieczeństwa dziecka. 
3. Korzystającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zakłócania 

spokoju innym korzystającym z plaży, w tym: biegać, hałasować czy zaśmiecać obiektu. 
4. Właściciel Aquapark Radom nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe 

w związku z niezgodnym użytkowaniem/przebywaniem na Słonecznej Plaży. Wszelkie 
roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Słonecznej 
Plaży. 



5. Właściciel Aquapark Radom nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci 
nieprzestrzegających regulaminu. 

6. Za rzeczy pozostawione na Słonecznej Plaży właściciel Aquapark Radom, nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności. W przypadku przekazania ich do rzeczy znalezionych istnieje 
możliwość ich odbioru w terminie 2 tygodni od ich pozostawienia. 

7. W razie wątpliwości, sprawy nierozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy 
skonsultować z obsługą bądź kierownikiem Aquapark Radom. 

8. Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren placu oświadcza, że zapoznał się z 
regulaminem Słonecznej Plaży. 

 
 

ZABRANIA SIĘ PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ, KTÓRE MOGĄ GROZIĆ 
UPADKIEM, URAZEM LUB INNYM USZCZERBKIEM DLA DZIECKA LUB JEGO 
RODZICA LUB OPIEKUNA, W TYM : 
 

• POPYCHANIA INNYCH DZIECI, 
• BIEGANIA ORAZ HAŁASOWANIA 
• WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJE/ OGRODZENIE SŁONECZNEJ 

PLAŻY – GROZI WYPADKIEM, 
• GRY W PIŁKĘ 
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