Cennik Centrum Termalnego
Bilet 2 godz. – 28zł
Bilet całodobowy ( w godzinach otwarcia CT ) – 60,00zł

Karnety:
karnet półroczny ważny 6 miesięcy - imienny – korzysta wyłącznie właściciel + osoba
towarzysząca bez ograniczenia czasowego (w godzinach otwarcia Centrum Termalnego)
1080 zł ( 6zł / 1godz. 2-osoby) , ( 3zł / 1godz. 1-osoba)
karnet 10 godz. – 100,00 zł (10 zł / 1 godz.) ważny 2 - miesiące
karnet 15 godz. – 135,00 zł (9,00 zł / 1 godz.) ważny 3 - miesiące
karnet 20 godz. – 160,00 zł (8,00 zł / 1 godz.) ważny 3 – miesiące

Informacje dodatkowe:
•

Po przekroczeniu limitu czasu zostanie naliczona kolejna godzina

•

Zabieg na Ciało "Rasul" – 80zł/os.

•

Na Centrum Termalnym Propagujemy Poprawne Saunowanie
Strefa basenowa (tekstylna, dostępna dla wszystkich gości).

•

Strefa saun i łaźni, prysznice oraz grota solna i wypoczywalnia z tężnią (beztekstylna obowiązują okrycia bawełniane tj: ręczniki, tuniki, szlafroki).

•

Saunowanie w naszym hotelu spa może stać się wspaniałym rytuałem, sprzyjającym
zacieśnianiu więzi z rodziną i przyjaciółmi. Spragnionych wypoczynku zachęcamy do
skorzystania ze specjalnej oferty rytuałów saunowych.

REGULAMIN CENTRUM TERMALNEGO
1. Regulamin obiektu Centrum Termalnego obowiązuje jego wszystkich użytkowników. Służy
zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Z chwilą zakupu
biletu wstępu lub wejścia gratis każdy użytkownik (odwiedzający) akceptuje postanowienia
regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
w trakcie działalności obiektu.
2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie CT są zobowiązane do podporządkowania się
nakazom i poleceniami obsługi.
3. Obiekt Centrum Termalnego jest obiektem monitorowanym z wyłączeniem miejsc, w
których obowiązuje strefa nagości, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa.
4. Pracownikom obiektu względem użytkowników (odwiedzających) przysługuje tzw. prawo
gospodarza obiektu. Kierownik obiektu CT, uprawniony jest do nakazania opuszczenia
obiektu osobom, które postępują wbrew postanowieniom regulaminu i jego zarządzeniom,
w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty
zdrowia lub życia na użytkowników obiektu oraz zachowujące się na terenie obiektu w
sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodnie z zasadami
moralnymi i etycznymi. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako
próba zakłócenia spokoju na terenie , a tym samym spowodować wydalenie użytkownika z
obiektu.
5. Na terenie CT bezwzględnie zabrania się przebywania osób nietrzeźwych – pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Z CT nie mogą korzystać: osoby z chorobami nowotworowymi, serca, naczyń krwionośnych,
podwyższoną temperaturą z chorobami spazmatycznymi, niewyleczoną gruźlicą płuc oraz
osoby cierpiące na choroby skóry oraz osoby z innymi przeciwwskazaniami.
7. Dzieci do ukończenia 16 roku życia, niewidomi, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią
się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z CT jedynie pod kontrolą
opiekuna prawnego. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do
posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
8. Kobiety w czasie menstruacji zobowiązane są do stosowania odpowiednich środków
higieny.
9. Zakazuje się wnoszenia na obiekt CT jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w
szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów,
lakierów do włosów, etc.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić
w szafkach ubraniowych, w przebieralni lub skrytkach depozytowych.
10. Na CT zabrania się: wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich
urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku.
11. Użytkownicy basenów są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z
panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Na
CT zabrania się w szczególności: biegania po terenie, skoków do wody, wypychania lub
wrzucania innych osób do basenu, plucia, żucia gumy, głośnego prowadzenia rozmów,
wnoszenia do pomieszczeń w strefie saunowej: naczyń, alkoholu i innych środków
odurzających, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych zagrażających bezpiecznemu
sanowaniu.
12. Na teren obiektu zabrania się wprowadzania zwierząt.
13. Przed wejściem do basenu lub sauny odwiedzający jest zobowiązany do skorzystania z
kąpieli przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie
kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione. Wszystkie osoby
znajdujące się na terenie CT są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi.

14. Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu.
15. Ze strefy basenowej korzystamy w stroju kąpielowym
16. Strefa Saunowa jest strefą nagości i przebywamy bez strojów kąpielowych. Dopuszcza się
okrycie lnianą powłoczką lub ręcznikiem przy czym pod tym okryciem nie może być żaden
element garderoby ( wyłącznie skóra).
17. Korzystanie ze stref saun jest dozwolone dla osób powyżej 18 roku życia bez opiekuna,
natomiast dla osób poniżej 18 roku życia i dzieci tylko z dorosłym opiekunem .
18. Do sauny należy wchodzić boso.
19. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich
ręcznikiem saunowym Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.
20. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy
saun. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji
do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np.
ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to
pożarem.
21. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to
oparzeniem.
22. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonych w poręcze
wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
23. W przypadku korzystania z sauny przez GRUPĘ ZORGANIZOWANĄ uczestnicy odpowiadają
za przestrzeganie regulaminu indywidualnie.
24. Dyrekcja Hotelu Senator oraz obsługa Centrum Termalnego nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.
25. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu skutkuje wydaleniem użytkownika z obiektu CT.
W przypadku usunięcia użytkownika z CT koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają
zwrotowi.

