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Regulamin korzystania
z Term w klimacie Morza Martwego
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strefy saun i łaźni oraz basenu solankowego znajdujących się na terenie
kompleksu SPA w Klimacie Morza Martwego Hotelu Unitral.
2. Korzystanie ze strefy saun i łaźni oraz basenu solankowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem i akceptacją wszystkich jego zapisów.
3. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kompleksu SPA, Hotel Unitral nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przed wejściem do strefy saun i łaźni należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną
poparzeń ciała.
5. Szlafroki oraz inne przedmioty osobiste należy zostawić w szafkach znajdujących się w szatniach.
6. Posiadanie ręczników jest obowiązkiem każdego użytkownika.
7. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do strefy saun i łaźni oraz do hali basenowej do dokładnego umycia
całego ciała, z użyciem mydła.
8. Na hali basenowej obowiązują stroje kąpielowe. Korzystanie z basenu solankowego możliwe jest tylko w kostiumie
kąpielowym.
9. Przed wejściem do strefy saun i łaźni należy pozostawić stroje kąpielowe w przebieralni a ciało okryć prześcieradłem lub
ręcznikiem. Obowiązują tutaj wyłącznie ręczniki i prześcieradła.
10. Codziennie w godz. od 10:00 do 13:00 podczas trwania usługi pn. „Rodzinne SPA” w całym kompleksie zarówno w strefie
saun i łaźni jak i hali basenowej obowiązuje bezwzględne okrycie intymnych części ciała.
11. Przed wejściem do strefy saun, łaźni i basenu solankowego należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
12. W saunach suchych (fińskiej i biosaunie) ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się
z powierzchnią drewnianą.
13. W strefie saun i łaźni zabrania się:
• wchodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu,
• leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławek (bez użycia rozścielonego ręcznika), należy unikać kontaktu ciała
z ławką,
• biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
• wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nie przeznaczone do tego celu,
• dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych,
• nieuzasadnionego używania dzwonka alarmowego,
• przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni, zalewania wodą pieca i kamieni, wnoszenia do strefy saun i łaźni naczyń,
jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
• wnoszenia lodu do pomieszczeń saun i łaźni,
• wnoszenia do strefy saun i łaźni alkoholu i napojów alkoholowych,
• palenia tytoniu,
• niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
• nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
14. Spożywanie napojów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
15. Każda osoba podejmuje kąpiel w saunie lub łaźni bądź basenie solankowym na własne ryzyko i odpowiedzialność.
16. Osoby przebywające w saunach i łaźniach deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu
zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
17. Nie jest wskazane korzystanie z kąpieli w strefie saun i łaźni w następujących przypadkach:
• bezpośrednio po intensywnym treningu,
• osobom z chorobami układu krążenia (żylaki, przebyty zawał, choroba niedokrwienna, nadciśnienie),
• osobom chorym na cukrzycę,
18. Zabrania się korzystania ze strefy saun i łaźni oraz basenu solankowego osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują
na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne (grzybica, brodawica, rumień, róża itp.), z otwartymi skaleczeniami,
trudno gojącymi się ranami, osobom z brakiem higieny osobistej, z trudnościami w oddychaniu, zaburzeniami równowagi,
zachowującym się agresywnie oraz kobietom w czasie menstruacji.
19. Zabrania się z korzystania z saun i łaźni osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innyc.h środków odurzających
obniżających sprawność organizmu.
20. Dzieci poniżej piętnastego roku życia mogą korzystać z kompleksu wyłącznie w towarzystwie prawnego opiekuna oraz
podczas trwania usługi pn. „Rodzinne SPA”, które obowiązuje codziennie w godz. od 10:00 do 13:00
21. Osoby chore o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z saun, łaźni lub basenu solankowego i innych urządzeń ze
szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
22. Hotel Unitral nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania tych osób w kompleksie SPA w klimacie
Morza Martwego.
23. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu
pracownikowi obsługi lub skorzystać z czerwonego przycisku sygnalizacyjnego, który znajduje się w każdym
pomieszczeniu sauny.
24. Za zgubienie lub zniszczenie transpondera pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
25. Podczas korzystania ze strefy saun i łaźni oraz basenu solankowego należy bezwzględnie stosować się do instrukcji
użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników Hotelu Unitral.
26. W celu skorzystania z usług dodatkowych należy zwrócić się do pracownika obsługi saun i łaźni.
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