
ПРАВИЛНИК НА АКВА СЕКТОР В МЕД. КОМПЛЕКС Д-Р ЩЕРЕВ 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СЕКТОРА: 

1. Влизането в сектора е задължително с калцуни; 

2. Влизането в помещението с басейн, сауна и джакузи е задължително с джапанки; 

3. За ползването на съоръженията и участие в груповите занимания в сектора, клиентите трябва да носят плувна шапка, бански, 

джапанки, хавлия, воден памперс за бебето им; 

4. Употребата на плувните артикули в сектора е забранена за клиенти, освен ако последните не са получили разрешение от 

обслужващия персонал; 

5. Клиентите са задължени да спазват указанията и инструкциите на обслужващия персонал; 

6. Преди да ползват басейн или джакузи, клиентите трябва да си вземат душ и да потопят ходилата си в оставените вани пред 

съоръженията, пълни с разтворен физиологичен разтвор за дезинфекция; 

7. На клиенти, които не са се явили в група, след като са заявили своето присъствие и не са предупредили обслужващия персонал 

за това, може да им бъде отказано заявяването за следваща група; 

8. Не се разрешават наблюдаващи хора (роднини, придружители и пр.) по време на груповите занимания и свободно ползване; 

СВОБОДНО ПОЛЗВАНЕ И УСЛУГИ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ В ТОВА ВРЕМЕ: 

1. Клиентите могат да използват басейн, джакузи, сауна в часовете, в които не се провеждат групови занимания; 

2. Джакузито е за до 6ма души и може да се ползва едновременно както от клиент за свободно ползване, така и от 

рехабилитатор/и, провеждащ/и занимание/я с бебе/та; 

3. Джакузи и сауна могат да се ползват по време на групови занимания, освен в групите по „Плуване за деца“ и „Родител+Бебе“; 

4. Клиентите, които ползват свободно сектора, трябва да освободят басейна или сектора за началото на групово занимание; 

5. Клиент (родител) довел детето си за свободно ползване: 

5.1. Носи отговорност за него/нея и попълва декларация (веднъж); 

5.2. За да ползва сектора с детето си, то трябва да бъде на 1 година; 

5.3. Родител с две деца – двете деца трябва да са на по над 3 години; 

6. В часовете за свободно ползване сектора се ползва и за още: 

6.1. Самостоятелни уроци по плуване с треньор; 

6.2. Индивидуални уроци с до 4ма души по плуване с треньор; 

6.3. Рехабилитационни мероприятия с рехабилитатор за деца и възрастни; 

ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ: 

1. Клиентите могат да заявят своето присъствие предварително в текущия месец за всички групи, освен за груповите занимания 

по „Водна аеробика с клуб Мария Шпицер“. За последните клиентите трябва да се обадят в денят на самото занимание; 

2. Ако клиент, заявил присъствие, не може да се яви на груповото занимание, е длъжен да информира обслужващия персонал; 

3. Всички групови занимания са с продължителност 45-50 минути. След приключването на заниманията, клиентите са длъжни 

да напуснат басейна; 

4. ГРУПИ „РОДИТЕЛ+БЕБЕ“: 

4.1. Клиентите са задължени да носят със себе си водни памперси за бебето си; 

4.2. Заниманията са за физиологично здрави бебета от 10 месеца до 3 годишна възраст; 

4.3. По преценка на рехабилитатора/кинезитерапевта, водещ заниманията, може да се изиска от клиента да посети 

консултативен преглед с физиотерапевт, касаещ неговото бебе; 

5. ГРУПИ „ПЛУВАНЕ ЗА ДЕЦА НАД 3 ГОДИНИ“: 

5.1. Не се разрешава присъствието на родител по време на заниманията; 

5.2. Родителят трябва да бъде в близост до сектора, в случай на нужда за детето/децата му; 

5.3. Клиенти, закупи пакет за „Сутрешни групи по плуване за деца“ няма право да ползва този пакет за останалите групи; 

5.4. Клиент закупил пакет за „Редовните групи по плуване за деца“, има право да посещава сутрешните групи, ползвайки 

този пакет; 

Обслужващия персонал в Аква сектор не носи отговорност за клиентите, тяхното физическо състояние и техните вещи. 

Екипът на Аква сектор запазва правото си да променя график, ценоразпис, правилник, организация и др., като не се задължава 

да информира всеки клиент за направените промени. 

С влизането си в Мед. комплекс „Д-р Щерев“ всеки клиент се задължава да спазва текущия правилник, указанията и 

инструкциите на обслужващия персонал. 


