
 

REGULAMIN TĘŻNI SOLANKOWEJ 

w PARKU WODNYM LIBIĄŻ 

przy Alei Jana Pawła II 8 w Libiążu 

 

 

 

1. Tężnia solankowa jest ogólnodostępną strefą relaksacyjną  – naturalnym inhalatorium 

jodowym – w Parku Wodnym Libiąż, przy Alei Jana Pawła II 8 w Libiążu. 

2. Administratorem Parku Wodnego Libiąż jest Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu. 

3. Korzystanie z tężni solankowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

4. Z tężni solankowej mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią 

przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. 

5. Każdy korzystający z tężni przebywa w niej na własną odpowiedzialność. 

6. Dzieci  do lat 10 mogą przebywać na terenie tężni solankowej pod opieką osób 

pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie, odpowiadają za 

dzieci oraz wszelkie szkody przez nie spowodowane. 

7. W przypadku grup zorganizowanych, opiekun grupy odpowiada za swoich 

podopiecznych. 

8. Inhalacja w tężni będzie czynna od początku kwietnia do końca września, w godzinach:   

1) od poniedziałku do piątku w godzinach 1500 – 1900; 

2) w weekendy, święta od 1100 – 1900. 

9.  Na terenie tężni nie wolno przebywać w godzinach od 2200 do 700;  

10. Zalecany jednorazowy seans w tężni solankowej powinien trwać od 45 do 60 minut. 

11. Największe parowanie solanki jest wraz ze wzrostem temperatury, podczas    

słonecznego i lekko wietrznego dnia, najgorsze w czasie deszczu. 

12. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania tężni w czasie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, czy temperatury powietrza poniżej 15oC, a 

także przedłużenia czasu inhalacji. 

13. Przeciwwskazania do inhalacji: 

1) choroby nowotworowe, 

2) nadwrażliwość lub uczulenia na składniki solanki, np. jod lub brom, 

3) niewydolność naczyń wieńcowych, 

4) stany zapalne z podwyższoną temperaturą ciała, 

5) nadczynność tarczycy. 

14. Wszelkie pogorszenie samopoczucia w trakcie korzystania z tężni solankowej należy 

niezwłocznie zgłaszać na recepcji. 

15. Teren tężni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być 

podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy 

nie stosują się do regulaminu oraz zasad korzystania z tężni solankowej. Monitoring 

prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności 

użytkowników. 

16. Na terenie tężni solankowej zabrania się: 

1) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych 

środków odurzających, 

2) spożywania alkoholu i palenia papierosów, 



3) przebywania zwierząt, 

4) wprowadzania rowerów, 

5) wnoszenia  ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 

6) samowolnego ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu, 

7) niszczenia i zaśmiecania terenu wokół tężni, 

8) hałaśliwego zachowania zakłócającego innym korzystanie z tężni solankowej. 

17. Na terenie tężni solankowej obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. 

18. Za zniszczenia, czy kradzieże elementów wyposażenia obiektu odpowiada sprawca 

zdarzenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora – w każdym przypadku 

wyrządzenia szkody uregulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. 

19. Administrator tężni solankowej nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki 

spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

20. Administrator tężni solankowej nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub 

pozostawione na terenie tężni przedmioty oraz pieniądze. 

21. Ewentualne  uwagi dotyczące pracy tężni solankowej należy zgłaszać 

administratorowi. 

22. W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu 

z siedzibą przy ul. Paderewskiego 2, tel. 32-6277338, adres e-mail: zmk@libiaz.pl; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZMK Libiąż:  

dane.osobowe@zmk.libiaz.pl; 

3) dane osobowe zbierane są na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań 

ustawowych, w celu wykonania umowy, usługi lub na podstawie udzielonej zgody 

na przetwarzanie danych w ramach korzystania z Parku Wodnego Libiąż; 

4) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody jeżeli została udzielona, a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

5) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu; 

6) odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa; 

7) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

wynikających z przepisów prawa, umowy, usługi, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy prawa; 

8) dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring 

przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie Parku Wodnego Libiąż; 

9) dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu 

nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie 

nadpisywany. 
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