
  

 

 

 

 

  Regulamin ogólny strefy SPA 

 
1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strefy SPA kaz dy z Uz ytkowniko w ma obowiązek 
zapoznac      
 się z  niniejszym regulaminem i akceptacją wszystkich jego zapiso w. 

2. SPA jest strefą ciszy i relaksu w związku z tym na jego terenie zabronione są głos ne 
rozmowy,    
 krzyki oraz inne zachowania zakło cające spoko j pozostałych Uz ytkowniko w. 

3. Ze strefy SPA mogą korzystac  jedynie osoby zdrowe. Wstępu do strefy SPA zabrania się w   
szczego lnos ci osobom: z zakaz nymi chorobami sko ry, infekcjami septycznymi, ostrą 
infekcją wirusową lub bakteryjną, ostrymi stanami zapalnymi organo w wewnętrznych, 
gruz licą, chorobami serca, chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami np. epilepsja, w 
trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze, zapaleniem z ył, z cięz kimi 
zaburzeniami centralnego układu nerwowego i z powaz nymi zaburzeniami układu 
krąz enia. 

4. Z saun i łaz ni nie powinny korzystac  kobiety w ciąz y oraz kobiety w trakcie menstruacji. 
5. W saunie powinno się korzystac  siedząc lub lez ąc na własnym suchym ręczniku 
6. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji SPA kierownictwo nie ponosi 
odpowiedzialnos ci. 

7. Dzieci do lat 16 mogą przebywac  w pomieszczeniach SPA wyłącznie pod opieką oso b 
pełnoletnich. 

8. Małe dzieci i niemowlęta korzystające ze strefy SPA muszą miec  załoz one specjalne 
pieluchy do wody. 

9. Dla Pan stwa komfortu prosimy nie uz ywac  telefono w komo rkowych. 
10. Na terenie SPA zabrania się: 

- przebywania osobom, kto rych stan wskazuje na spoz ycie alkoholu lub innych s rodko w 
odurzających oraz podawania, wnoszenia i spoz ywania napojo w alkoholowych oraz 
wyrobo w tytoniowych lub innych s rodko w odurzających, 

- samodzielnego wnoszenia naczyn  i opakowan  szklanych, 

-wprowadzania zwierząt 

- powodowania sytuacji zagraz ających bezpieczen stwu własnemu lub innych oso b,  
w szczego lnos ci skakania do wody lub biegania, 

- wynoszenia wyposaz enia SPA poza jego teren 

11. Uz ytkownicy korzystający ze strefy SPA są zobowiązani do: 
- noszenia stosownego i kompletnego stroju kąpielowego podczas pobytu na jego terenie 
- poruszania się w strefie SPA w obuwiu basenowym (klapki) 
- przed korzystaniem  ze strefy SPA bezwzględnie obowiązuje prysznic 
- przed wejs ciem do saun i łaz ni nalez y zdjąc  przedmioty metalowe, okulary, szkła 
kontaktowe 
- przebrac  nalez y się w szatni, a rzeczy osobiste pozostawic  w szafkach do tego 
przeznaczonych. 
 



  

 

12. Przed wyjs ciem z szatni do pomieszczen  SPA nalez y sprawdzic  czy szafka została 
zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych 
Neptuno Resort & Spa nie ponosi odpowiedzialnos ci. 
 

13. Kierownictwo obiektu moz e czasowo ograniczyc  wstęp do pomieszczen  SPA ze względu na 
przekroczenie maksymalnej ilos ci oso b korzystających. 
 

14. Otrzymany w recepcji pasek z kluczem do szafki oraz ręcznik  podlega rozliczeniu i 
zwrotowi w recepcji niezwłocznie po opuszczaniu Strefy SPA. Za zagubienie bądz  
zniszczenie paska z kluczem, pobierana jest kwota pienięz na w wysokos ci 100 zł. 

15. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu nalez y zgłaszac  w recepcji. 

16. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposaz enie lub urządzenia ponoszą pełną 
odpowiedzialnos c  materialną za wyrządzone szkody. 

17. Obsługa Neptuno Resort & SPA ma prawo wyprosic  osoby, kto re naruszają zasady 
niniejszego regulaminu. 
 

18. W innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogo lne oraz 
kierownictwo obiektu. 
 

19. Neptuno Resort &SPA nie ponosi odpowiedzialnos ci za szkody powstałe w wyniku nie 
stosowania się do niniejszego Regulaminu. 
 

20. W przypadku dostrzez enia jakichkolwiek nieprawidłowos ci bądz  naruszen  
bezpieczen stwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie Recepcji np.. za pomocą 
domofonu. 
 

21. Strefa Spa jest strefą monitorowaną. 
 

 
 
 
                                                                                     Z yczymy udanego wypoczynku w strefie SPA 

            Team Neptuno Resort & Spa 
 


