REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA
ZE STREFY SPA W APARTAMENTACH MALINA
1.

Strefa SPA jest dostępna codziennie od 12.00 do 20.30
(ostatnia godzina tj. od 19.30 do 20.30 tylko dla osób pełnoletnich)

2.

Drzwi do Strefy SPA otwiera Recepcja Maliny.

3.

Strefa SPA jest dostępna jedynie dla Gości Apartamentów Malina.

4.

Strefa SPA jest monitorowana, ale nie jest strzeżona.

5.

Wejście do Strefy SPA jedynie w klapkach basenowych oraz stroju
kąpielowym.

6.

Przed skorzystaniem ze Strefy SPA należy skorzystać z prysznica.

7.

Z prysznica należy korzystać po każdorazowym skorzystaniu z toalety.

8.

Na teren Strefy SPA zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz
elementów /artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności
szklanych.

9.

Zabrania się korzystania ze Strefy SPA osobom niepełnoletnim bez
opieki osoby dorosłej.

10. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu i brodzika tylko aqua pieluchomajtkach.
11. Ze Strefy SPA nie wolno korzystać osobom które:
- są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających;
- są w złym stanie zdrowia,
- posiadają niezagojone rany lub choroby dermatologiczne;
- chorują na choroby zakaźne
12. Osoby znajdujące się w złym stanie sprawności, bądź samopoczucia,
a także kobiety w ciąży, powinny korzystać ze Strefy SPA ze szczególną
ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Apartamenty Malina nie
ponoszą

odpowiedzialności

za

skutki

zdrowotne

spowodowane

korzystaniem ze Strefy SPA przez te osoby.
13. Na terenie Strefy SPA kategorycznie zabrania się:
- biegania,
- skoków do wody,
- gry w piłkę
- spożywania napojów alkoholowych, żywności oraz żucia gumy,
- hałaśliwego zachowania,

- pozostawiania dzieci bez opieki,
14. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowania uczestników
odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
15. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie
obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci
odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
16. Korzystający z sauny i łaźni ponoszą materialną odpowiedzialność za
uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.
17. W przypadku niestosowania się do Regulaminu, Recepcja Maliny
zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gościa ze Strefy SPA oraz do
odmowy ponownego wejścia.
18. Apartamenty Malina nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie
zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad bezpieczeństwa i
powyższego regulaminu.

REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA
Z SAUNY SUCHEJ I ŁAŹNI PAROWEJ
W APARTAMENTACH MALINA
1. Sauna i łaźnia są dostępne codziennie od 16.00 do 20.30.
2. Sauna i łaźnia dostępne są tylko dla Gości pełnoletnich.
3. Goście niepełnoletni (powyżej 12-ego roku życia) mogą warunkowo
korzystać z sauny suchej i łaźni tylko pod opieką rodziców.
4. Przed wejściem do pomieszczenia sauny lub łaźni należy:
- zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną
poparzeń ciała,
- zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
- umyć całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha.
5. Wchodząc do sauny lub łaźni zostaw klapki przed wejściem.
6. W saunie i łaźni nie rozmawiamy. Jest to miejsce wypoczynku i ciszy.
SAUNA
Każdy Gość musi posiadać czysty ręcznik - do użytku wewnątrz sauny.
Nie należy polewać kamieni na piecu płynami (jedynie wodą).
ŁAŹNIA
Do łaźni parowej nie wnosimy ręcznika.
Przed siadaniem umyj siedzisko wodą.

