
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZASADY UŻYTKOWANIA GROTY 
LODOWEJ 
 
1. . Grota lodowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 1500-2145, w soboty i  
niedziele w godz. 800-2145. 
2. Przed wejściem do groty lodowej użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z 
Regulaminem. 
3. Każdy użytkownik korzysta z groty lodowej na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
4. Zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej odnośnie ewentualnych ograniczeń w   
korzystaniu z groty lodowej spowodowanych stanem zdrowia, dotyczy to w 
szczególności dzieci, osób starszych i chorych. 
5. Zabrania się korzystania z groty lodowej osobom, których stan zdrowia, a 
zwłaszcza choroby serca, mogą stanowić zagrożenie utraty zdrowia lub życia. 
6. Osoby niepełnoletnie, niepełnosprawne oraz chore mogą korzystać z groty lodowej 
wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. 
7. Z groty lodowej nie mogą korzystać osoby: 
a) chore na serce, z nadciśnieniem, po udarach, 
b) z chorobami naczyń krwionośnych, 
c) w ciąży, 
d) ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, 
e) z gorączką, chore na tarczycę, chore na padaczkę, 
f) dzieci do lat 3 włącznie, 
g) mające otwarte rany, 
h) cierpiące na choroby oczu, 
i) po silnych oparzeniach słonecznych. 
8. W grocie należy poruszać się bardzo ostrożnie, ponieważ podłoga może być 
śliska. 
9. W grocie lodowej zabrania się: 
a) dotykania urządzeń chłodzących, dysz, jak również polewania wodą i innymi 
roztworami elementów elektrycznych, ponieważ może to doprowadzić do porażenia 
prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów chłodzących, 
b) regulowania urządzeń wewnątrz groty, 



c) zakrywania urządzeń chłodzących, gdyż stwarza to zagrożenie pożarem lub ich 
uszkodzenia, 
d) leżenia lub siedzenia na podłodze oraz opierania się o ściany groty, gdyż grozić to 
może odmrożeniem, 
e) nieuzasadnionego używania dzwonka alarmowego, 
f) niszczenia wyposażenia groty, 
g) korzystania z groty osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz 
innych środków odurzających lub osobom, które zażyły silnie działające leki. 
10. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia w grocie należy włączyć 
przycisk alarmowy oraz powiadomić obsługę obiektu. 
11. Niedozwolone jest korzystanie z groty przez osoby w okularach i szkłach 
kontaktowych. 
12. Grota lodowa przeznaczona jest do relaksu i odpoczynku, dlatego każdy 
użytkownik powinien przestrzegać ciszy i szanować odpoczynek innych 
użytkowników. 
13. Przed wejściem do groty lodowej należy: 
- umyć się pod prysznicem i dokładnie osuszyć ciało, 
- założyć klapki, 
- pamiętać, że ciało schładzamy zawsze od stóp i dłoni w kierunku serca, nigdy 
odwrotnie! 
14. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w grocie oraz jej uszkodzeniu 
należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu. 
 


