
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ТЕРИТОРІЇ 

Лаундж зони готелю Reikartz Miramar Чорноморськ 

 

 

Загальні положення: 

1. Перед придбанням квитка та підписанням анкети кожен гість зобов'язаний ознайомитися з 

правилами користування басейном розташованим на стійці рецепції готелю. 

2. При відвідуванні Лаундж зони готелю Reikartz Miramar Чорноморськ (далі - Лаундж зони) 

необхідно отримати на рецепції браслет. Браслет необхідно обов'язково носити протягом 

всього часу користування Лаундж зони. Гості не можуть перебувати на території Лаундж зони 

без браслета! (Якщо браслет на руці відсутній, то співробітники готелю мають право і попросити 

гостя покинути території Лаундж зони). 

3. Рушник видається під грошову заставу на рецепції, при здачі рушники застава повертається 

гостю в його повному розмірі. 

4. Діти до 16 років можуть користуватися Лаундж зоною і басейном тільки в супроводі своїх 

батьків / опікунів, які несуть повну відповідальність за їхнє здоров'я і безпеку на басейні. 

5. Особи які досягли 16-річного віку і які відвідують Лаундж зону і басейн самостійно, несуть 

персональну відповідальність за своє здоров'я і безпеку на басейні. 

6. Відвідувачі Лаундж зони і басейну зобов'язані самостійно і відповідально контролювати своє 

власне здоров'я. При різкому погіршенні самопочуття (наприклад судома, травма, 

запаморочення) слід негайно покликати оточуючих на допомогу. 

7. Відвідувачам дозволяється перебувати в Лаундж зоні та басейні тільки у встановлені години 

його роботи. 

8. Готель не несе відповідальності за здоров'я гостей / відвідувачів, якщо причиною нанесення 

шкоди їх здоров'ю стало порушення зазначених Правил. 

9. Перед купанням в басейні обов'язково приймається душ. Після купання в басейні 

рекомендується прийняти душ. 

 

Забороняється: 

 Курити на лежаках і за столиками в зоні басейну (окрім спеціально відведених зон);  

 Приносити та вживати власну їжу і напої; вживати їжу на лежаках; 

 Стрибати з бортів басейну, грати з м'ячем у воді та в зоні басейну; 

 Пірнати під воду з ластами й маскою; 

 Засмагати та плавати в басейні без купального костюма;  

 Приходити на територію басейну з тваринами. 

 


