REGULAMIN STREFY BEAUTY W SPA & WELLNESS
W IN BETWEEN HOTEL

1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem'' określa zasady korzystania ze Strefy Beauty
w SPA & WELLNESS w In Between Hotel mieszczącej się na poziomie -1.

2.

Strefa Beauty jest strefą suchą SPA & Wellness w In Between Hotel. W jej skład wchodzą:
Recepcja SPA, 5 gabinetów zabiegowych, szatnia, przebieralnie oraz prysznice.

3.

Wszystkie osoby korzystające ze Strefy Beauty zobowiązane są do zapoznania się
z Regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
i wszystkich instrukcji obowiązujących w In Between Hotel.

4.

Korzystanie ze Strefy Beauty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.

Strefa Beauty jest czynna od poniedziałku do niedzieli, w godzinach:
Poniedziałek – Piątek: 17.00 - 22.00
Sobota:

15.00 - 22.00

Niedziela:

9.00 - 13.00

6.

Na terenie Strefy Beauty obowiązuje Strefa Ciszy.

7.

Osoba chcąca skorzystać z usług Strefy Beauty zobowiązana jest do dokonania wcześniejszej
rezerwacji wizyty. Rezerwacji należy dokonać na własne imię i nazwisko w Recepcji: mailowo
recepcja@inbetween-hotel.pl lub telefonicznie: +48 81 460 35 80 lub +48 570 808 911.

8.

Korzystający z usług Strefy Beauty po uprzednim dokonaniu rezerwacji powinien zgłosić się do
Recepcji SPA co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu lub masażu.

9.

Anulacji rezerwacji należy dokonać najpóźniej do godziny 10.00 w dniu zaplanowanego
zabiegu.

10. In Between Hotel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego
niezależnych.
11. Korzystający z usług Strefy Beauty otrzymuje w Recepcji SPA: szlafrok, duży ręcznik kąpielowy,
klapki hotelowe oraz zegarek z numerem. Po zakończonym pobycie w Strefie Beauty,
korzystający zobowiązany jest oddać wszystkie pobrane rzeczy w Recepcji SPA oraz uiścić
opłatę za wybraną usługę Strefy Beauty.

12. Zegarek z numerem umożliwia wejście do szatni oraz otworzenie szafki ubraniowej o takim
samym numerze.
13. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania zegarka osobom trzecim.
14. In Between Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży rzeczy pozostawionych
w szafkach w przypadku nieprawidłowego zamknięcia szafki lub pozostawienia zegarka
w miejscu dostępnym dla innych gości.
15. Przed wejściem do szatni, Korzystający zobowiązany jest do zmiany obuwia na klapki
basenowe lub klapki hotelowe. Obuwie oraz ubrania wierzchnie (kurtki, płaszcze, czapki, szaliki,
itd.) należy pozostawić w szafkach znajdujących się w szatni. Korzystający mogą założyć
obuwie oraz ubranie wierzchnie dopiero po wyjściu z szatni.
16. Korzystający po raz pierwszy z zabiegu lub masażu, przed jego rozpoczęciem musi wypełnić
ankietę zdrowotną w celu wykluczenia przeciwskazań do jego wykonania.
17. Kobiety w ciąży przed rozpoczęciem masażu lub zabiegu bezwzględnie muszą okazać
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do jego wykonania.
18. Zabronione są nietaktowne zachowania, które mogą wywołać zażenowanie i zostać
potraktowane jako zachowania nieobyczajne w rozumieniu przepisów Kodeksu Wykroczeń.
19. Pracownik Strefy Beauty ma prawo do przerwania wykonywania masażu lub zabiegu, jeśli
spotka się z nietaktownym zachowaniem osoby korzystającej z usług Strefy Beauty.
20. Na terenie Strefy Beauty obowiązuje bezwzględny zakaz:
a)

wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków
odurzających,
b) wnoszenia jedzenia lub napojów /nie dotyczy wody zakupionej w Recepcji SPA/,
c) spożywania posiłków,
d) wnoszenia toreb, plecaków itp.
e) palenia tytoniu i żucia gumy,
f) wprowadzania zwierząt,
g) śmiecenia oraz zakłócania porządku.
21. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Recepcji SPA w In Between Hotel oraz na stronie
internetowej www.inbetween-hotel.pl.

