
1. Prosimy o przychodzenie na zabiegi do SPA na 10 minut przed umówionym czasem wizyty.

2. W przypadku niestawienia się na zarezerwowane zabiegi (bez odwołania minimum 6 godzin wcześniej) będzie pobierana 
opłata w wysokości 50 % wartości zamówionego zabiegu.

3. W przypadku spóźnienia się na zabieg z winy Gościa, czas spóźnienia zostaje odliczony od łącznego czasu zabiegu.

4. SPA jest strefą ciszy i relaksu, dlatego prosimy o:
-nieużywanie telefonu komórkowego,
-niepalenie tytoniu,
-niespożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających podczas przebywania na terenie SPA.

5. Do SPA nie będą wpuszczane osoby:
- z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
- z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo,
- z oznakami chorób skórnych i zakaźnych,
- których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA, których stan higieny odbiega od ogólnie 
przyjętych norm
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

6. SPA zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu przez pracownika, jeżeli spotka się on z niestosownym zachowaniem 
Gościa (agresja, propozycje seksualne, itp.).

7. Na teren SPA zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt.

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu SPA będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych 
kosztów wstępu.

9. Obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze po wejściu do przebieralni.

10. W celu zwiększenia skuteczności zabiegów, prosimy o:
- unikanie obfitych posiłków godzinę przed planowanym zabiegiem,
- korzystanie z pływalni, sauny lub jacuzzi zawsze przed zabiegami,
- unikanie kąpieli słonecznej bezpośrednio przed i po zabiegu,
- poinformowanie przed zabiegiem o zażywanych lekach, przebytych chorobach i ewentualnych przeciwwskazaniach.

11. Należy zgłaszać personelowi SPA wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na eksploatację centrum 
rekreacyjnego.

12. Na terenie SPA obowiązuje cisza. Pracownicy SPA mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad 
przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości.

13. Korzystanie z Sielsko Anielsko Wellness & Spa dozwolone jest jedynie dla osób powyżej 15. roku życia.

14. Wejście do Sielsko Anielsko Wellness & Spa możliwe jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji lub zakupu wolnej usługi 
oraz uiszczenie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem SPA.

15. Sielsko Anielsko Wellness & Spa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania całości lub 
poszczególnych stref.

16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Sielsko Anielsko Wellness & Spa zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.

REGULAMIN SIELSKO ANIELSKO WELLNESS & SPA


