---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

REGULAMIN SPA & WELLNESS
SPA jest strefą ciszy i relaksu.
1. SPA czynne jest w każdy dzień tygodnia w godzinach: 16.00 - 21.00.
2. Oprócz wyznaczonych godzin sauny i jacuzzi włączane są na życzenie Gości.
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie Recepcji o chęci korzystania z saun.
3. Dzieci do lat 12, mogą przebywać na terenie Spa tylko i wyłącznie pod opieką rodziców bądź
pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dzieci.
4. Na terenie SPA należy zachować szczególną ostrożność: nie biegać, nie wskakiwać do wanny
jacuzzi.
5. Obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (typu klapki) po przybyciu do SPA.
6. Ze względów higienicznych, aby skorzystać z saun, należy zabrać ze sobą dwa ręczniki –
pierwszy na którym można usiąść lub się położyć, drugi do okrycia intymnych części ciała.
7. Dla komfortu naszych gości, na terenie Spa & Wellness obowiązuje odpowiedni strój i obuwie,
tj. szlafrok, strój kąpielowy-/-kąpielówki, pareo, ręcznik, obuwie zastępcze.
8. Do łaźni należy wchodzić w przeznaczonych do tego prześcieradłach, ręcznikach bądź pareo.
9. W obecności dzieci obowiązuje nakaz okrycia części intymnych ciała.
10. Na terenie SPA obowiązuje całkowity zakaz:
 palenia tytoniu,
 wnoszenia i spożywania żywności i alkoholu,
 używania narkotyków i innych środków odurzających,
 wnoszenia opakowań szklanych,
 żucia gumy,
 używania telefonów komórkowych, sprzętu fotograficznego itp.
 wprowadzania zwierząt,
 głośnego i nieodpowiedniego zachowania mającego wpływ w jakikolwiek sposób na
dyskomfort innych gości,
11. Do SPA nie będą wpuszczane osoby:
 których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
 których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,
 których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
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.
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13. Prosimy zgłaszać personelowi SPA wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na
eksploatację centrum rekreacyjnego Spa.
14. Rzeczy osobiste należy pozostawić w przeznaczonych do tego szafkach.
15. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub na terenie SPA.
16. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych Gości należy zastosować się
do powyższych reguł.
Uznaje się, że każda osoba, która znajduje się na terenie Spa & Wellness zapoznała
się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Nie dostosowanie się do powyższych zasad skutkuje natychmiastowym usunięciem osoby łamiącej
regulamin ze strefy SPA. W przypadku zniszczeń dokonanych przez klientów, Caryńska zastrzega sobie
prawo do nałożenia sankcji finansowej na daną osobę.

Życzymy przyjemnego relaksu i wypoczynku.
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