TVIRTINU
Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro
direktorius
Tomas Stupuris
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO
BASEINO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
1. Baseino lankytojai dėl jų saugumo yra filmuojami prie kasos ir Baseino viduje.
2. Vaikai iki 14 metų gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako
už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už
prižiūrimų vaikų elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimo spintelių saugų užrakinimą.
3. * Su vienu vyresniu nei 18 metų asmeniu įleidžiami ne daugiau kaip 2 vaikai iki 14 metų.
4. Baseino darbuotojai turi teisę į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Baseino tvarką,
kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Baseino būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje
priimtoms elgesio normoms, neblaivių ar apsvaigusių nuo psichotropinių medžiagų.
5. Baseino darbuotojai turi teisę į Baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie pasirašytinai nesutinka laikytis ar
nesupranta šių Taisyklių.
6. Pirtys išjungiamos likus 15 min. iki Baseino darbo pabaigos.
LANKYTOJAI PRIVALO
7. Būdami Baseine ir naudodamiesi jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse
nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų.
8. Baseino kasininkės - administratorės prašymu lankytojas privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą.
9. * Nešioti ir naudotis tik jiems priskirtomis lustinėmis apyrankėmis.
10. Vykdyti baseino darbuotojų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Baseine.
11. Einant į pirtis su savimi turėti rankšluostį.
12. Baseine būti su tinkama maudymosi apranga: moterys su maudymosi kostiumais, plaukimo kepurėle ar
tvarkingai surištais plaukais, vyrai su plaukimo glaudėmis (rekomenduojama turėti šlepetes).
13. Prieš įeinant į baseiną nusiprausti po dušu.
14. Po pirties nusiprausti po dušu.
DRAUDŽIAMA
15. Baseino patalpose rūkyti, valgyti, vartoti alkoholinius gėrimus.
16. Būti baseino patalpose neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų.
17. Bėgioti baseino patalpose, laipioti ant skiriamųjų plūdurų, triukšmauti.
18. Baseino paslaugomis naudotis asmenims su atviromis žaizdomis, sergantiems infekcinėmis ligomis,
užkrečiamomis odos ligomis, kitais negalavimais keliančiais grėsmę jų pačių ar kitų lankytojų sveikatai
ir saugumui.
19. Atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų.
20. Vaikams iki 3 metų maudytis baseine be specialių sauskelnių.
21. Tėvams palikti vaikus be priežiūros.
22. Atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus, vantas, naudoti kosmetikos priemones.
23. Pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų, reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.
ATSAKOMYBĖ
24. Lankytojas, padaręs žalą Baseinui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro vaikai, negalią turintys asmenys, atsako jų
tėvai ar globėjai.
25. Vaikų tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių vaikų
supažindinimą su Baseino taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
26. Baseino personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.
27. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino
darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas
nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir /ar turtui
nenagrinėjami.
28. Už paliktus ar dingusius asmeninius daiktus (rankšluosčius, šlepetes ir kt.) ar už tai, kad jie buvo
sugadinti Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras (toliau – centras) neatsako.
* Netaikoma grupėms lydimoms Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro plaukimo trenerių

