UCHWAŁA NR 171/XVIII/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Tężni Solankowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określający szczegółowe zasady
i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej - Tężnie Solankowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki

Id: BF522492-BEE1-48E4-B2DE-E4344E1E7434. Uchwalony

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 171/XVIII/20
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 12 lutego 2020 r.
REGULAMIN TĘŻNI SOLANKOWYCH W ŚLESINIE
I. Postanowienia ogólne
1. Tężnie Solankowe są integralną częścią strefy relaksu znajdującego się w Ślesinie przy ul. Napoleona
15 D, stanowiącej własność Gminy Ślesin.
2. Tężnie Solankowe czynne są codziennie w godzinach: 8:00 - 22:00 z zastrzeżeniem dotyczącym czasu
przerwy technicznej trwającej od 13:00 do 14:00.
3. Przebywanie na terenie tężni solankowych jest bezpłatne.
4. Przed skorzystaniem z usług tężni solankowych, każdy jej użytkownik zobowiązany jest zapoznać się
z zasadami korzystania z tężni oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
5. Każdy korzystający z tężni przebywa na terenie tężni na własną odpowiedzialność. Zalecana jest
wcześniejsza konsultacja lekarska.
6. Na terenie tężni obowiązuje całkowity zakaz:
a.wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b.palenia tytoniu oraz e-papierosów
c.przebywania zwierząt,
d.wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
e.hałaśliwego zachowania, zakłócającego atmosferę relaksu,
f.ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu.
II. Zasady korzystania z Tężni Solankowych
1. Przy korzystaniu z tężni należy bezwzględnie stosować się do regulaminu oraz poleceń i informacji
udzielanych przez personel odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie strefy relaksu.
2. Z tężni solankowych mogą korzystać tylko zdrowe osoby, których dolegliwości nie stanowią
przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Szczególny zakres określa załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Zalecany jednorazowy seans w Tężniach Solankowych powinien trwać 45 min. - 60 min.
4. W czasie seansu jednorazowo na terenie tężni może przebywać maksymalnie 25 osób.
5. Dzieci do ukończenia 16. roku życia mogą przebywać na terenie tężni wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
6. W przypadku grup zorganizowanych na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
·15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,
·10 uczestników w wieku przedszkolnym.
7. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz
zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
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Załącznik Nr 1 do regulaminu Tężni Solankowych w Ślesinie
PRZECIWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z TĘŻNI SOLANKOWEJ
- ostre choroby z podwyższoną temperaturą ciała;
- stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego;
- choroby nowotworowe;
- nadwrażliwość na brom i jod lub inne jony zawarte w solance;
- niewydolność naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza u osób z niskim ciśnieniem krwi;
- krwioplucie i skłonność do niego;
- przebyta gruźlica płuc;
- przebyty ropień płuca.
ZALECANA WCZEŚNIEJSZA KONSULTACJA Z LEKARZEM.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 171/XVIII/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Tężni
Solankowych

W 2019 roku zakończono pierwszy etap inwestycji polegającej na budowie strefy relaksu i
wypoczynku. W wyniku tej inwestycji powstały 4 tężnie solankowe o wymiarach 6 m długości, 3
m wysokości. Tężnie solankowe to sposób na wzmocnienie odporności organizmu oraz górnych
dróg oddechowych. Tężnie ograniczają wpływ złej jakości powietrza na organizm. Skutkiem
powstania sieci tężni solankowych w Ślesinie będzie dostępność ogólnodostępnych miejsc z
profilaktyką zdrowotną. Dodatkowo atutem tężni jest możliwość integracji międzypokoleniowej. Z
tężni korzystają, zarówno dzieci jak i seniorzy. Lekarze zalecają tężnie przede wszystkim osobom o
prowadzącym intensywny tryb życia, przemęczonym oraz starszym. W związku z powyższym
wystąpiła konieczność ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb korzystania z
obiektu - tężni solankowych w Ślesinie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) ustalenie zasad korzystania z gminnych obiektów
użyteczności publicznej leży w kompetencji organu stanowiącego Gminy.
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