APSTIPRINĀTI
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
2018. gada 19. septembra valdes sēdē Nr.8.
Stājas spēkā 2018. gada 01. oktobrī

SIA „LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS” STRUKTŪRVIENĪBAS “LOC BASEINS UN SPA”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
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1. Vispārējie noteikumi
Ikviena apmeklētāja pienākums pirms peldbaseina vai SPA, turpmāk – Komplekss, apmeklējuma rūpīgi iepazīties un ievērot
Peldbaseina un SPA iekšējās kārtības noteikumus (turpmāk tekstā – Noteikumi).
Noteikumi ir izvietoti Kompleksa informācijas centrā, ģērbtuvēs un mājas lapā www.loc.lv.
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”, turpmāk – LOC, nenes nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro Noteikumus, Kompleksa
darbinieku norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu
apmeklētāju veselību vai dzīvību, nodara materiālus/ morālus zaudējumus trešajai personai.
Katrs apmeklētājs pats izvērtē un uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību, peldēt prasmi un
iemaņām, kā arī izvēlēto inventāru. Gadījumā, ja Kompleksa apmeklējuma laikā, apmeklētāja veselības stāvoklis pasliktinās,
apmeklētājam nekavējoties ir jāvēršas pie darbinieka.
Kompleksa darbiniekam ir tiesības izraidīt apmeklētāju, ja tas neievēro Noteikumus, darbinieku norādījumus vai izvietotās
brīdinājuma zīmes vai uzrakstus. Šādā gadījumā, apmeklētājam netiek atmaksāta samaksātā ieejas maksa.
Drošības apsvērumu dēļ, Kompleksa darbiniekiem ir tiesības pieprasīt uzrādīt apmeklētāja somas saturu.
Apmeklētājs atrodoties Kompleksā var tikt fotografēts un/ vai filmēts no LOC, pasākuma rīkotāja, pasākumu mākslinieku un
citu tam pilnvaroto personu, tajā skaitā preses un citu masu informācijas pārstāvju puses. Par LOC veiktās fotografēšanas un
filmēšanas rezultātā realizēto personas datu apstrādi informācija pieejama mājaslapā www.loc.lv sadaļā Privātuma politika.
LOC neatbild par pasākuma rīkotāja, pasākumu mākslinieku un citu tam pilnvaroto personu, tajā skaitā preses un citu masu
informācijas pārstāvju puses veikto fotografēšanu un tie fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu
izpratnē uzskatāmi par atsevišķiem personas datu pārziņiem.
Kompleksa koplietošanas telpās, kā arī tā ārpusē tiek veikta videonovērošana, kas paredzēta Kompleksa drošībai.
Informācija par Apmeklētāja personas datu apstrādi, gadījumos, kad tāda tiek veikta, pieejama mājaslapā www.loc.lv sadaļā
“Privātuma politika” vai pēc pieprasījuma Kompleksa administrācijā.
2. Ieiešanas/ iziešanas kārtība
Apmeklējot Kompleksu, iegādājoties abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem
un apņemas tos ievērot. Apmeklētājs, kurš neievēro šos noteikumus Kompleksā izvietotās brīdinājuma zīmes, norādījumus
vai Kompleksa darbinieku norādījumus var tikt izraidīts no Kompleksa, neatmaksājot samaksāto ieejas maksu.
Kompleksa apmeklējums var tikt liegts jebkurai personai, tai skaitā personai, kuras apmeklējums var apdraudēt kārtību,
drošību un Kompleksa higiēnisko stāvokli un / vai kuras uzvedība ir pretrunā morāles vai sabiedrībā pieņemtiem uzvedības
noteikumiem.
Bērns līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam Kompleksu drīkst apmeklēt tikai pieaugušo uzraudzībā. Pieaugušajam jābūt ne
mazāk kā 18 (astoņpadsmit) gadus vecam. Bērniem līdz 12 gadu vecumam Kompleksā bez pieaugušas personas pavadības
atrasties ir aizliegts. Par šo bērnu atrašanos un drošību Kompleksā atbild pieaugušais. Lai pārliecinātos par apmeklētāja
vecumu, LOC darbiniekiem ir tiesības lūgt apmeklētāju uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Apmeklētājs ir tiesīgs izmantot Kompleksa sniegtos pakalpojumus, ja apmeklētājs ir saņēmis noteiktas krāsas elektronisko
aproci:
2.4.1. melna aproce – apmeklējot peldbaseinu;
2.4.2. zila aproce – apmeklējot SPA zonu;
2.4.3. zaļa aproce – apmeklējot SPA un peldbaseinu;
2.4.4. sarkana vai dzeltena aproce – apmeklējot nodarbību peldbaseinā vai mazajā baseinā.
Elektronisko aproci aizliegts nodot trešajām personām (t.sk. mainīties).
Par noteiktā apmeklējuma laika limita pārsniegšanu, apmeklētājs veic papildus samaksu 0,20 EUR (nulle eiro 20 centi) par
katru pārsniegto 1 (vienu) minūti.
Elektronisko aproci (čipu) apmeklētājs var izmantot kā norēķina līdzekli bārā. Apmeklētājam ir pienākums apmaksāt visu
iztērēto summu kasē pie izejas no Kompleksa.
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Gadījumā, ja apmeklētājs ir nozaudējis vai bojājis elektronisko aproci (čipu), apmeklētājam jāsamaksā sods 15,00 EUR
(piecpadsmit eiro) apmērā.
LOC administrācija jebkurā brīdī bez iepriekšējā brīdinājuma var mainīt pakalpojumu klāstu. Šādos gadījumos ieejas maksa
netiek atmaksāta.
3. Kompleksa apmeklēšanas kārtība
Pirms ieiešanas ģērbtuvē, virsdrēbes un/ vai ielas apavi (ielikti maisiņos) ir jānodod garderobē, saņemot numuru. Garderobes
numura nozaudēšanas gadījumā, apmeklētājam jāsamaksā 3,00 EUR (trīs eiro).
Ģērbtuves skapīti iespējams atvērt/ aizvērt ar elektroniskās aproces palīdzību. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt vai
skapītis ir aizslēgts un nepieciešamības gadījumā informēt Kompleksa darbinieku.
Kompleksa apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām un autostāvvietā novietotajiem transporta
līdzekļiem. LOC neuzņemas atbildību par Kompleksā vai Kompleksa teritorijā atstātajām materiālajām vērtībām.
Apmeklētājiem ir jāievēro higiēnas prasības. Pirms peldbaseina vai SPA apmeklējuma, obligāti jānomazgājas dušā. Pirms
dušas lietošanas, apmeklētājam ir pienākums pārliecināties par ūdens temperatūras atbilstību.
Apmeklētājam jāņem vērā, ka Kompleksa telpu grīdas var būt mitras (slidenas).
Līdzpaņemtos peldēšanas piederumus ir jāuzrāda Kompleksa darbiniekiem un tos drīkst ienest Kompleksā tikai ar Kompleksa
darbinieku atļauju. Kompleksa peldēšanas inventāru ir atļauts izmantot tikai peldbaseinā vai mazajā baseinā ar Kompleksa
darbinieku atļauju. Pārējos baseinos un ūdens atrakcijās Kompleksa peldēšanas inventāru, izņemot piepūšamos uzročus,
izmantot aizliegts.
Peldbaseinā vai SPA zonā drīkst atrasties tikai peldkostīmā vai peldbiksēs. kā arī peldčībās, bahilās vai basām kājām.
Atrodoties peldbaseinā, vēlams lietot peldcepures.
Pieaugušais, kurš pavada bērnu izvērtē un ir atbildīgs par nepieciešamību bērnam lietot ūdens necaurlaidīgās
autiņbiksītes. Bērniem līdz 3 (trīs) gadu vecumam, Kompleksu atļauts apmeklēt tikai ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs.
Apmeklētājam stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks, vieta, kā arī abonementa vai dāvanu kartes derīguma termiņa
beigu datums (seši mēneši no iegādes brīža), kas norādīts uz abonementa kartiņas vai dāvanu kartes. Dāvanu karte ir
derīga kopā ar pirkuma čeku.
Administrācijai ir tiesības pārtraukt apmeklētāju ielaišanu peldbaseinā vai SPA, tā noslogotības gadījumā.
Atrodoties pirts telpās, apmeklētājam jāatturas no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību
vai drošību.
Kompleksā aizliegts:
3.13.1. apmeklēt Kompleksu bez elektroniskās aproces;
3.13.2. ienest līdzi paņemtus ēdienus vai dzērienus, jebkura veida taru;
3.13.3. ienest alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas;
3.13.4. atrasties Kompleksā alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Darbiniekam ir tiesības apmeklētāju
izraidīt no Kompleksa, neatmaksājot ieejas maksu;
3.13.5. ienākt ar košļājamo gumiju;
3.13.6. spļaut uz grīdas vai ūdenī;
3.13.7. kārtot dabiskās vajadzības ārpus paredzētajām vietām;
3.13.8. kliegt, svilpt, skriet gar peldbaseina malu vai nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu Kompleksa darbiniekus;
3.13.9. ienākt ar dzīvniekiem;
3.13.10. atrasties bez peldkostīma vai peldbiksēm;
3.13.11. apmeklēt ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), konjunktīvu, ādas vai citām
lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm/ pārsējiem, kuri var apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
3.13.12. atstāt bērnus līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības;
3.13.13. lēkt Kompleksa baseinos un ūdens atrakcijās no malām;
3.13.14. lēkt no starta paaugstinājuma un/ vai nirt peldbaseinā, neizvērtējot savu fizisko sagatavotību un peldēt prasmi;
3.13.15. sēdēt vai kāpt ar kājām uz peldceliņu norobežojumiem (pludiņiem), peldēt tikai pa vienu peldceliņu;
3.13.16. apmeklēt speciālā hidrotērpā, mono pleznās, izmantot niršanas inventāru, ja nav saņemta Kompleksa darbinieku
atļauja;
3.13.17. lietot pirts slotas, ķermeņa kosmētiskos līdzekļus (medus, kafijas biezumus, mālu, u.c.);
3.13.18. liet ūdeni vai cita veida šķidrumus, kā arī novietot dvieļus vai jebkādus citus priekšmetus uz elektriskajām ierīcēm,
t. sk., uz pirts akmeņiem vai savādākā veidā bojāt pirts sildierīces. Izvairīties no pieskaršanās pirts apsildes ierīcēm;

3.13.19. apmeklētājs ir atbildīgs par savas rīcības rezultātā radītajiem zaudējumiem, kas nodarīti LOC vai trešajām
personām;
3.13.20. traucēt Kompleksa darbiniekus vai citādi kavēt Kompleksa darbinieku pienākumu izpildi;
3.13.21. fotografēt un filmēt, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Kompleksa darbiniekiem.
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4. Peldbaseina un SPA darba laiks:
Peldbaseina darba laiks apmeklētājiem ir noteikts:
4.1.1. darba dienās no plkst. 07:00 līdz plkst. 22:00;
4.1.2. sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 21:00.
SPA darba laiks apmeklētājiem ir noteikts:
4.2.1. darba dienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 22:00;
4.2.2. sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 21:00.
Apmeklētājam ir pienākums dušas un ģērbtuves telpas atbrīvot 5 (piecas) minūtes pirms Kompleksa slēgšanas.
Izņēmuma gadījumos darba laiks var tikt mainīts.

