
  

 

REGULAMIN GROTY SOLNEJ 

KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO CENTRUM 

AKTYWNOŚCI WODNE OKKO. 

 

1. Grota Solna jest integralną częścią KKCA „Wodne oKKo” w 

Kędzierzynie-Koźlu i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego 

oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Grota Solna jest czynna w godzinach zgodnych z harmonogramem.  

3. Aktualny cennik i harmonogram dostępne są przy kasie oraz na stronie 

internetowej MOSiR (www.mosirkk.pl). 

4. Każdy seans w Grocie Solnej rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa 50 

minut. 

5. Przed wejściem do pomieszczenia Groty Solnej należy zapoznać się z 

regulaminem. 

6. Zakup biletu uprawniającego do skorzystania z Groty Solnej potwierdza 

zapoznanie się z Regulaminami i akceptację jego zapisów. 

7. Przy korzystaniu z pomieszczenia Groty Solnej należy bezwzględnie 

stosować się do regulaminu, poleceń i informacji udzielanych przez 

pracowników Obiektu. 

8. Z Groty Solnej mogą korzystać jedynie osoby zdrowe lub osoby, których 

dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do przebywania w Grocie. Za 

skutki zdrowotne przebywania w Grocie Solnej Zarządca Obiektu nie 

ponosi odpowiedzialności. 

9. W grocie solnej może przebywać  maksymalnie 12 osób. 

10. Za przedmioty pozostawione w pomieszczeniach Groty Solnej Zarządca 

Obiektu nie odpowiada.    

11. Obsługa Obiektu ma prawo do usunięcia z jego terenu, bez prawa zwrotu 

opłaty za wstęp osób, które nie stosują się do postanowień regulaminów i 

poleceń obsługi.  

12. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę i 

zgłosić się do pracownika obsługi Groty Solnej.  

13. Do Groty należy wchodzić w czystych, zmiennych skarpetkach lub obuwiu 

zmiennym na płaskiej i miękkiej podeszwie. Zmiana obuwia następuje 

w przedsionku Groty – obuwie należy pozostawić w przeznaczonych do 

tego celu regałach. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie 

czystego ręcznika. 

http://www.mosirkk.pl/


14. Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą przebywać w Grocie Solnej pod 

opieką pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie ponoszą za nie pełną 

odpowiedzialność. 

15. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem 

do Groty Solnej. 

16. Na terenie groty solnej nie mogą przebywać osoby znajdujące się w stanie 

po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. 

17. Na terenie Groty Solnej obowiązuje całkowity zakaz:  

• spożywania pokarmów i napojów oraz żucia gumy, 

• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków 

odurzających, 

• palenia tytoniu z e-papierosem włącznie i używania otwartego ognia, 

• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych 

niebezpiecznych przedmiotów, 

• wprowadzania zwierząt, 

• filmowania i fotografowania, 

• dotykania ścian Groty, elementów wystroju wnętrza, w tym oświetlenia 

oraz wynoszenie soli, 

• wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do tężni solankowych oraz 

rozchlapywania solanki z tężni, 

• wchodzenia w obuwiu zewnętrznym, 

• zachowania nieobyczajnego, zakłócającego porządek publiczny bądź 

zachowania uznanego społecznie za obraźliwe. 

18. Zachowanie osób przebywających w Grocie Solnej nie może zakłócać 

wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy 

korzystający z Groty Solnej zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. 

19. Na terenie Groty Solnej funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, 

mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na nim 

przebywających. Zapis z monitoringu może być podstawą do wyciągnięcia 

konsekwencji z niestosowania się do Regulaminów. Monitoring 

prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych klienta. 

 

 

 

 

DYREKTOR 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I 

REKREACJI 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 


