Regulamin Spa Villi Belweder
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Niniejszy Regulamin Spa Villa Belweder („Regulamin”) obowiązuje wszystkie osoby chcące korzystać usług Spa.
Za usługi Spa zgodnie z niniejszym Regulaminem uznaje się pobyt w pomieszczeniach Villi Belweder, w których znajdują się
urządzenia Spa, jak również korzystanie z tych urządzeń zgodnie z zasadami ich działania oraz stosownie do ich przeznaczenia.
Każda osoba korzystająca z usług Spa zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Przed rozpoczęciem korzystania z usług Spa należy zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług Spa jest
równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.
Osoba decydująca się na korzystanie z usług Spa przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług Spa może zagrażać zdrowiu osoby
korzystającej w związku z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.
Bezwzględnie zabrania się korzystania z usług Spa:
• osobom chorym, których choroba może zagrażać zdrowiu innych osób,
• osobom chorym, u których korzystanie z sauny lub łóżek relaksacyjnych może pogorszyć stan ich zdrowia.
Osoby chore na cukrzycę, choroby serca lub układu krążenia, przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, uspakajające lub należące do
grupy betablokerów przed skorzystaniem z usług Spa powinny skonsultować się z lekarzem.
Zabrania się także korzystania z usług Spa osobom:
• nie korzystającym z noclegu w Villa Belweder,
• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
• z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry lub innymi schorzeniami dermatologicznymi,
• których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników Villa Belweder,
• których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
• niepełnoletnim bez opieki osób dorosłych.
Teren usług Spa jest strefą ciszy i relaksu.
Usługi Spa są czynne w każdym dniu tygodnia, w godzinach od 17 do 21. Zabrania się korzystania z usług Spa poza wyznaczonymi
godzinami, chyba że zgodę na korzystanie z usług Spa wyrazi pracownik Villi Belweder.
Na terenie usług Spa należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności nie biegać.
Pracownik Villi Belweder ma prawo wyprosić osoby, które nie dostosują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób
wpływają na dyskomfort innych gości. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu.
Pracownicy Villi są upoważnieni do okresowej kontroli pomieszczeń i urządzeń w streﬁe SPA również w czasie pobytu gości.
Na terenie usług Spa obowiązuje zakaz:
• palenia tytoniu,
• wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych,
• wnoszenia oraz spożywania artykułów żywnościowych
• wnoszenia opakowań szklanych,
• stosowania otwartego ognia,
• żucia gumy.
Korzystający z usług Spa mogą przebrać się w przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Obsługa
nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub na terenie usług Spa.
Zabrania się:
• samodzielnego uruchamiania lub obsługi urządzeń Spa o ile uruchomienie lub obsługa taka nie wynika z właściwości urządzenia oraz
instrukcji użytkowania określonej dla danego urządzenia;
• samodzielnego podłączania urządzeń Spa do instalacji elektrycznej;
• samodzielnego naprawiania urządzeń Spa,
• wnoszenia i podłączania własnych urządzeń elektrycznych do instalacji elektrycznej, m. in. suszarek do włosów, prostownic, golarek
itp.
O wszelkich usterkach lub niedogodnościach należy niezwłocznie poinformować pracownika Villi Belweder.
Na terenie usług Spa należy poruszać się w zamiennym obuwiu.
Zabrania się korzystania z sauny przez osoby niepełnoletnie.

Villa Belweder | ul. Regle 9c | 34-500 Zakopane | tel.: +48 18 201 54 83 | email: kontakt@villabelweder.pl | www.villabelweder.pl

