REGULAMIN STREFY WELLNESS & SPA:
Spa jest strefą ciszy i relaksu.
Najwygodniejszym strojem osoby udającej się na zabieg jest szlafrok i klapki.
Na terenie Spa należy zachować szczególną ostrożność.
1. Zasady ogólne Spa :
- pij dużo wody niegazowanej przed, po i między zabiegami,
- unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem
- poinformuj nas o jakichkolwiek dolegliwościach mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg zabiegu
- bezpośrednio po zabiegu poświęć co najmniej jedną godzinę na odpoczynek
- korzystanie z kąpieli w brodziku, jacuzzi oraz saunie powinno odbywać się przed zabiegami spa
2.Na terenie Spa obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu,
- spożywania alkoholu oraz innych używek,
- bieganie,
- wskakiwania do jacuzzi.
3.Do Spa nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających.
5.Dzieci poniżej 13 roku życia nie korzystają ze strefy mokrej samodzielnie, tylko pod opieką
opiekunów prawnych lub rodziców.
6. Na terenie Spa prosimy o zachowanie ciszy. Pracownicy Spa po wcześniejszym upomnieniu mają
prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w inny sposób
wpływają na dyskomfort gości.
7. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie recepcji Spa o chęci korzystania z jacuzzi, saun, brodzika.
Jacuzzi, sauny są włączane/wyłączane tylko i wyłącznie przez pracownika Spa/ hotelu.
8. Na terenie strefy mokrej obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze. W razie nieposiadania przy
sobie obuwia zamiennego proszę podejść do recepcji Spa.
9. Przed każdorazowym wejściem do sauny, jacuzzi czy brodziku należy wziąć prysznic. Tę samą
czynność powinno się wykonać po wyjściu z sauny, jacuzzi czy brodzika.
10. Klapki należy zostawiać bezpośrednio przed jacuzzi i niecką brodzikową.
11.Klapki z metalowymi elementami należy zostawić przed sauną.
12. Korzystanie z sauny suchej powinno odbywać się w ręczniku/ kostiumie kąpielowym bez
elementów metalowych/ slipkach.

13. Korzystanie z łaźni parowej powinno odbywać się wyłącznie w strojach kąpielowych lub slipkach
(bez ręczników).
14. Zalecamy aby jeden seans w saunie dla celów prozdrowotnych nie przekraczał 10 minut.
15.Należy przebrać się w szatni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach.
16. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub na terenie Spa.
17.Prosimy zgłaszać personelowi Spa wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na
komfort korzystania ze strefy Wellness&SPA.
18. Prosimy o informacje co do zmiany godziny zabiegu lub odwołania rezerwacji przed planowanym
terminem co najmniej z 2-godzinnym wyprzedzeniem jeśli jest to możliwe.
19. W sytuacji spóźnienia się na zabieg przez Gościa, czas ten zostaje odliczany od łącznego czasu
zabiegu w przypadku występowania późniejszych rezerwacji.
20. Jeśli Gość nie odwoła zabiegu na dwie godziny przed planowanym zabiegiem zostanie obciążony
jego kosztami.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz innych Gości prosimy o zastosowanie się do powyższego
regulaminu.
Życzymy udanego relaksu w naszym SPA.
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