Zasady korzystania z basenu National Aquatic Centre
podczas treningu nurkowego z Oceandivers.
Z przyjemnością obserwujemy duży wzrost liczby nurków, którzy przyjeżdżają do NAC na
nasze szkolenia we wtorkowe wieczory. National Aquatic Centre jest jednym z
najlepszych obiektów w kraju do nurkowania i bardzo nam zależy, aby każdy mógł
korzystać z niego w sposób bezpieczny i uporządkowany.
Opracowaliśmy następujące zasady, aby zapewnić bezpieczny i prawidłowy przepływ
sprzętu i ludzi podczas wtorkowych wieczorów.
Poświęć trochę czasu na przeczytanie tych zasad i postaraj się do nich stosować, tak
abyśmy wszyscy byli zadowoleni z naszych wtorkowych spotkań.
1. Jeśli nie uczestniczysz w jednym z naszych bieżących kursów, musisz zarejestrować się
po przybyciu na basen u jednego z naszych pracowników, podając swoje imię i
stopień certyfikacji
2. Nasz punkt obok głównej recepcji jest czynny od 18.45 do 19.45.
Po 19.45, wszystkie wejścia i rejestracja odbywają się przy bocznym wejściu na zachodnim
końcu budynku głównego.
3. Obecny koszt użytkowania basenu jest 10,00 € za osobę z własnym sprzętem lub €
20,00, jeżeli potrzebujesz wypożyczyć sprzęt od Oceandivers. Opłata ta może być
uiszczona za pomocą karty kredytowej w naszym biurze lub przez telefon (w godzinach
otwarcia biura), oraz gotówką na basenie.
4. Po przybyciu do Aquatic Centre, można dostać się do basenu przez główne wejście lub
przez boczne wejście na zachodnim końcu budynku (zależy od czasu przybycia, patrz punkt
2). Samochody należy parkować na głównym parkingu przed wejściem do budynku, lub na
żwirowym parkingu z tyłu budynku.
Parking żwirowy nie ma oświetlenia i nie jest objęty CCTV, więc używasz go na własne
ryzyko.
5. Samochodów nie należy parkować wzdłuż budynku, gdyż jest to sprzeczne z przepisami
przeciwpożarowymi.
6. W czasie przygotowań (20.00 do 21.00) wymagane jest, aby wszyscy korzystali z
bezpłatnych, niebieskich, nakładek na buty podczas chodzenia przy basenie.
7. Standardy bezpiecznego nurkowania muszą być przestrzegane przez cały czas,
wliczając w to także system partnerski. Jeśli nie masz partnera nurkowego, daj nam znać, a
my znajdziemy Ci kogoś.
8. Nasz czas w basenie jest pomiędzy 21.00 i 22.00, poza tymi godzinami, prosimy
aby nie wchodzić do wody. Prosimy również o stosowanie się do sygnału oznaczającego
koniec nurkowania (zazwyczaj odgłosy stukania metalu o metal).
9. Po skończonej sesji basen opuszczamy przez duże podwójne drzwi w tylnej części
budynku (prosimy upewnić się, że te drzwi nie są otwarte dłużej niż to konieczne w celu
ochrony budynku przed utratą ciepła).
10. Jesteśmy zobowiązani, aby wyjść z budynku najpóźniej o 22:30.
Będziemy wdzięczni za opinie i uwagi w odniesieniu do naszego użytkowania basenu
NAC.
Możesz się z nami skontaktować telefonicznie lub przez e-mail.
Dziękujemy za współpracę i mamy nadzieję, że zobaczymy Cię ponownie wkrótce.

