REGULAMIN SZAFEK DEPOZYTOWYCH
Drodzy Goście !
Oddajemy do Państwa dyspozycji szafki depozytowe samoobsługowe przystosowane do przechowywania
rzeczy podręcznych, których nie chcecie Państwo wnosić na basen lub nosić ze sobą podczas pobytu na basenie,
oraz te, których nie należy przechowywać w szafkach ubraniowych w strefie basenowej. Przed skorzystaniem
z depozytu prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Aqau Park
Zakopane.
Korzystanie z szafki depozytowej oznacza ich akceptację.
Za zapoznanie się z regulaminem szafek depozytowych odpowiedzialny jest w przypadku grup, opiekun grupy.
Depozyt jest bezpłatny - serdecznie zapraszamy do korzystania!
1. Właścicielem Aqua Park Zakopane jest Spółka ,Polskie Tatry" S.A z siedzibą przy ul. Droga do Białego 7c,
34-500 Zakopane, tel. 18 20 637 30
2. Szafki depozytowe są przystosowane do przechowywania drobnych przedmiotów typu klucze, dokumenty,
portfel oraz innych zwyczajowo
nie wnoszonych na basen. Pojedyncza skrytka depozytowa ma wymiary szerokość 24,5 cm; długość 33 cm;
głębokość 46,5 cm. Prosimy mieć to na uwadze deponując przedmioty.
3. Szafki depozytowe sa przystosowane do przechowywania przedmiotów wymienionych w pkt. 2 niniejszego
Regulaminu (szafki wykonane są z metalu i zamykane na zamek cylindryczny). Aqua Park Zakopane nie bierze
odpowiedzialności za depozyt ani rzeczy wartościowe przechowywane w szafkach depozytowych oraz
ubraniowych, ani wnoszone na basen, oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
4. Szafki depozytowe wykonane są z metalu i zamykane na klucz dostępny dla klienta korzystającego z
depozytu. Szafki działają na zasadzie wrzutni tzn. umożliwiają wyjęcie klucza i blokują się po wrzuceniu monety
o nominale 2 zł.
5. Pracownicy kas Aqua Park Zakopane nie rozmieniają pieniędzy i nie posiadają monet do szafek
depozytowych.
6. Szafki depozytowe dostępne są dla gości korzystających z basenu codziennie w godzinach pracy Aqua Park
Zakopane. Po wyjściu z basenu należy opróżnić szafkę depozytową. Przechowywanie depozytu przez okres
dłuższy niż pobyt na basenie jest zabronione.
7. Szafki depozytowe są samoobsługowe. W celu skorzystania z szafki depozytowej należy umieścić we wrzutni
monetę o nominale 2 zł.
Moneta po skorzystaniu z szafki zostaje zwrócona. Depozyt jest bezpłatny - wrzuconą monetę odzyskacie
Państwo po wyjęciu depozytu.
8. W celu skorzystania z depozytu i prawidłowego zamknięcia szafki prosimy postępować zgodnie z instrukcją
obrazkową umieszczoną na drzwiach każdej z szafek. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi
Klienta znajdującym się na parterze.
9. Szafki depozytowe służą do przechowywania rzeczy podręcznych nie wnoszonych na obiekt typu basen
(klucze, dokumenty, portfel) W szafkach depozytowych nie wolno przechowywać żywności, ubrań, butów,
substancji niebezpiecznych, łatwo psujących się, szkodliwych dla zdrowia i życia innych oraz broni i narzędzi.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w danej szafce znajdują się przedmioty niedozwolone
i stwarzające zagrożenie lub w przypadku podejrzenia, że depozyt przechowywany jest dłużej niż czas pracy
obiektu i pobytu gościa w Aqua Park Zakopane Dyrekcja Aqua Park zastrzega sobie prawo do komisyjnego
otwarcia szafki i usunięcia depozytu. Usunięte rzeczy zostaną spisane przez komisję a przedmioty bezpieczne
będą zdeponowane jeszcze przez 3 dni w Dyrekcji Aqua Parku po czym oddane do biura rzeczy znalezionych.
10. Po złożeniu depozytu bardzo prosimy o zapamiętanie numeru szafki oraz o pilnowanie klucza. W przypadku

zgubienia klucza odzyskanie depozytu tego samego dnia nie będzie możliwe!!!
11. W przypadku zgubienia klucza do szafki należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w Biurze Obsługi Klienta. Za
zgubienie lub zniszczenie klucza do szafki depozytowej pobierana będzie każdorazowo opłata w wysokości
150 zł.
12. Dyrekcja Aqua Park Zakopane nie ponosi odpowiedzialności za depozyt a zwłaszcza za rzeczy złożone w
depozycie nie należycie zamkniętym i nie zabezpieczonym, zaginione w wyniku utraty, zniszczenia i zgubienia
klucza uszkodzenia wrzutni, zamka oraz szafki, przekazania klucza innym osobom oraz za zawartość depozytu.
Prawidłowo użytkowany i zamknięty depozyt może być otwarty jedynie za pomocą klucza, za który odpowiada
wyłącznie użytkownik depozytu, który jest odpowiedzialny za swój depozyt.
13. Szafki depozytowe są stale monitorowane przez 24 godziny na dobę.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Aqua Park Zakopane.
15. Skargi i wnioski oraz uwagi prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta.
Dyrekcja Aqua Parku Zakopane odpowiada tylko na skargi lub wnioski złożone na piśmie.
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Biuro Obsługi Klienta.

