NOC SAUNOWA - OPEN SAUNA NIGHT
NAJWIĘKSZE ŚWIĘTO SAUNOWE W EUROPIE
29.09.2018r.
godzina 22:00 – 01:30
W cenie:
Seanse naparowe w saunach suchych,
Peeling solny w łaźni parowej,
Zimne przekąski w trakcie seansów,
Największa impreza saunowa w Europie.
Open Sauna Night to największa impreza promująca saunowanie w historii. W tym samym czasie
będę otwarte najważniejsze obiekty saunowe do późnej nocy!

Celem Sauna Night jest promocja kultury saunowania. Dzięki Sauna Night chcemy pokazać czym
naprawdę jest ﬁlozoﬁa saunowania. Impreza ta skierowana jest do wszystkich miłośników kąpieli
saunowych, a także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z tą formą jakże fantastycznego
wypoczynku.

Główną atrakcją nocy saun są seanse naparzania zwane "Aufguss". Wywodzące się z kultury ﬁńskiej
seanse mają na celu dwa aspekty: wypoczynek oraz oczyszczenie.Polegają one na cyklicznym
polewaniu kamieni wodą z mieszanką olejków eterycznych oraz fazowym rozprowadzaniu ciepłego
powietrza tak by rozgrzać i ukoić zmysły wszystkich uczestników. Każdy seans ma swoją niepowtarzalną
nutę zapachową oraz formę prowadzenia. Zaskakujące mieszanki zapachowe wprowadzają wszystkich
uczestników w stan głębokiego relaksu oraz jeszcze długo po seansie nie dają o sobie zapomnieć.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem,
którego bezwzględnie będziemy przestrzegać w trakcie imprezy!

Hotel Medical SPA Unitral
Spółka z o.o. Sp. k.
NIP: 499-03-57-854

ul. Piastów 6
76-032 Mielno
recepcja@unitral.pl
tel. +48 (94) 3168 100

Regulamin NATRURYSTYCZNEJ NOCY SAUNOWEJ
1. Organizatorem OPEN SAUNA NIGHT 2018 jest Hotel Medical Spa Unitral Sp. z o.o., Sp. K., ul. Piastów 6,
76-032 Mielno,
2. Termin i czas imprezy: 29.09.2018r. g. 22.00 –01.30
3. Uczestnikami OPEN SAUNA NIGHT 2018 są osoby, które w terminie do 26.09.2018r dokonały rezerwacji
na stronie http://www.unitral.pl/termy/termy-w-klimacie-morza-martwego/kalendarium-nocy-saunowych ,
oraz opłaciły pobyt.
4. Minimalna ilość uczestników imprezy została określona na 25 osób. W przypadku, gdy liczba osób będzie
mniejsza niż minimalna Organizator ma prawo odwołać imprezę. W przypadku zaistnienia powyższych
okoliczności Organizator niezwłocznie powiadamia o nich Uczestnika oraz zwraca ewentualnie wpłaconą
kwotę za udział w odwołanej imprezie.
5. Celem OPEN SAUNA NIGHT 2018 jest promocja kultury saunowania oraz zdrowego stylu życia.
6. Impreza przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
7. W czasie OPEN SAUNA NIGHT 2018 w Hotel Medical Spa Unitral obowiązuje strefa nagości, co oznacza,
że goście w trakcie imprezy przebywają na terenie Term w klimacie Morza Martwego nago, na zasadach
określonych poniżej:
a. W saunie oraz łaźni obowiązują zasady poprawnego saunowania.
b. Do sauny suchej uczestnik zabiera co najmniej jeden ręcznik.
c. Okrycie miejsc intymnych jest obowiązkowe tylko w streﬁe recepcji oraz baru i wypoczywalni.
8. Cena biletu wynosi 59 zł od osoby i obejmuje pełen dostęp do Term w klimacie Morza Martwego w czasie
imprezy, z wyjątkiem słonecznej polany, która jest opcją dodatkowo płatną ( 15zł / 15min )
9. W trakcie trwania imprezy zabronione jest wnoszenie i spożywanie na terenie Term w klimacie Morza
Martwego własnych produktów żywnościowych oraz wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych
i bezalkoholowych, nie zakupionych w Hotel Medical Spa Unitral
10. Kategorycznie zabronione jest wnoszenie na teren Term w klimacie Morza Martwego telefonów komórkowych,
aparatów fotograﬁcznych, kamer oraz innych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
11. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Organizator ma prawo nakazać opuszczenie imprezy klientowi, który nie przestrzega zasad regulaminu.
13. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem, reguluje regulamin Term w klimacie Morza Martwego.
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