
 

Regulamin korzystania z 
Strefy Spa & Wellness 

 
 

1. Strefa Spa & Wellness jest udostępniania bezpłatnie gościom hotelowym. Osoby z zewnątrz mogą 
korzystać z strefy po uregulowaniu należności w recepcji, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

2. Korzystanie z strefy Spa & Wellness dozwolone jest w godzinach 10:00 – 21:00. 

3. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi lub saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem. 

4. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia 
itd.) mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne 
przebywania tych osób w jacuzzi nie ponosimy odpowiedzialności. 

5. Kategorycznie zabrania się korzystania z sauny osobom bezpośrednio po intensywnym treningu, 
z chorobami krążenia (żylaki, przebyty zawał, choroba niedokrwienna, nadciśnienie), osobom 
chorym na cukrzycę, kobietom w ciąży i podczas menstruacji 

6. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w jacuzzi lub saunie wyłącznie za zgodą i pod opieką osób 
dorosłych. 

7. Przed wejściem do jacuzzi lub sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie. Wchodząc do sauny 
należy zdjąć metalową biżuterię, która rozgrzana może być przyczyną poparzeń. 

8. Do sauny zabieramy suchy ręcznik, który rozłożony na gorących ławach będzie izolował ciało i 
chronił je przed oparzeniem. 

9. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób. Kąpiel odbywa się w 
pozycji siedzącej lub w pozycji leżącej /na jednym przeznaczonym do takiej pozycji miejscu/. 

10. Łączny pobyt w wannie jacuzzi nie powinien być dłuższy niż 30 minut dziennie. 

11. Osobom przebywającym w jacuzzi lub saunie zabrania się: 
o powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób; 
o nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego za nieprzyzwoite lub obraźliwe; 
o manipulowania przy dyszach i pokrętłach jacuzzi; 
o wpychania osób do wanny jacuzzi; 
o zanurzania głowy; 
o wylewania wody z jacuzzi; 
o siadania na obrzeżu niecki jacuzzi; 
o wnoszenia i konsumowania produktów spożywczych oraz napojów; 
o stosowania przed kąpielą kosmetyków tj. olejki, balsamy, kremy. 

12. Zabrania się korzystania z strefy Spa & Wellness osobom pod widocznym wpływem alkoholu         
lub środków odurzających. Stan trzeźwości ocenia obsługa. 

13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi 
sprawca. 

14. Osoby korzystające z strefy Spa & Wellness ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 
wynikające z niewłaściwego korzystania z urządzeń i z nieprzestrzegania regulaminu. 

15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 
usuwane z obiektu.  
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