REGULAMIN STREFY WELLNESS
1.

Wstęp do Strefy Wellness (basen, jacuzzi, sauna parowa) jest jednoznaczny z oświadczeniem Gościa, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do
korzystania przez niego z tych usług oraz że zapoznał się on, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.

2.

Pobyt tutaj służy wypoczynkowi – prosimy zatem o odpowiednie zachowanie i niezakłócanie spokoju innym, przestrzeganie czystości oraz nadzór nad dziećmi.

3.

Dzieci do lat 10 mogą przebywać na basenie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów, ponoszących odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

4.

Dzieci korzystające na co dzień z pampersów mogą wchodzić do wody jedynie w specjalnych pieluchach (dostępnych w butiku hotelowym).

5.

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort Gości na terenie Strefy Wellness obowiązuje zakaz:
● biegania i skoków do wody

● wnoszenia i spożywania jedzenia

● palenia tytoniu, w tym e-papierosów i zażywania środków odurzających

● wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem
● wnoszenia przedmiotów szklanych i z ostrymi krawędziami

● przebywania osobom z widocznymi oznakami chorób skórnych lub z chorobami zakaźnymi

● wprowadzania zwierząt

6.

Goście są zobowiązani podporządkować się zaleceniom dyżurnego ratownika. Osoby drastycznie naruszające regulamin mogą być usunięte z terenu basenu.

7.

W Strefie Wellness obowiązuje odpowiedni ubiór (szlafrok, strój kąpielowy, obuwie basenowe, ręcznik, zalecany jest też czepek). Nie można jednak wnosić ręczników
stanowiących wyposażenie pokoi hotelowych – osobne ręczniki wydawane są na podstawie otrzymanych w recepcji kart depozytowych.

8.

Przed wejściem do basenu należy skorzystać z szatni, natrysków i urządzeń do dezynfekcji stóp. Przedmioty wartościowe trzeba zostawić w depozycie w recepcji.

9.

Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone wskutek zniszczenia wyposażenia lub urządzeń oraz zanieczyszczenie wody.

10. Za zagubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki w szatni pobieramy opłatę w wysokości 30,00zł.
11. Personel może czasowo ograniczyć wstęp do Strefy Wellness ze względu na ilość osób w niej przebywających lub z przyczyn organizacyjnych.
12. Ewentualne uwagi i wnioski prosimy zgłaszać Managerowi Hotelu, za pośrednictwem ratownika lub recepcji.

Życzymy miłego wypoczynku

