PORIADOK SOĽNEJ JASKYNE
Vážení hostia,
kvôli zachovaniu poriadku a vašej bezpečnosti ako aj bezpečnosti iných hostí, oboznámte sa s týmto poriadkom.
V momente kúpenia vstupného súhlasíte s poriadkom a podmienkami, a zaväzujete sa, že ich budete
dodržiavať, ako iné pokyny, zákazy a príkazy platiace v objekte.
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Každá osoba využívajúca soľnú jaskyňu je povinná oboznámiť sa a dodržiavať tento poriadok.
Za oboznámenie sa s podmienkami a poriadkami v prípade organizovaných skupín zodpovedá vedúci
skupiny.
Soľná jaskyňa je všeobecne dostupná relaxačná miestnosť – prirodzená jódová inhalačná miestnosť.
Na vstup do soľnej jaskyne a využívanie jej predností je potrebné kúpiť si vstupné alebo permanentku
podľa určeného harmonogramu kúr.
Rezervácia celej soľnej jaskyne je možná pri kúpení min. 10 vstupov súčasne. Pri skupinovej rezervácii
je potrebné vopred dohodnúť v zákazníckom centre konkrétnu hodinu, a to najneskôr do 21:00 v
predchádzajúci deň pred dňom rezervácie.
Informácie o aktuálnych hodinách kúr sú dostupné v zákazníckom centre akvaparku Zakopane.
Soľná jaskyňa je otvorené od pondelka do piatka v čase od 10:00 do 21:00, v soboty a nedele od 11:00
do 21:00.
Jednorazová kúra trvá 45 minút. Vstupy sú o celých hodinách (tzn. x:00).
Na kúry je potrebné prichádzať presne, počas kúry sa nedá vojsť.
Soľnú jaskyňu môže súčasne využívať maximálne 20 osôb.
Pri vstupe do miestnosti je potrebné ponechať vrchný odev v šatni. Do jaskyne sa vchádza v bielych,
vymeniteľných ponožkách lebo vo vymeniteľnej obuvi.
Hodnotné predmety ponechajte v skrinkách. Predtým, ako šatňu opustíte a vojdete do soľnej jaskyne,
skontrolujte, či je skrinka zamknutá. Za veci ponechané v otvorených alebo nesprávne zatvorených
skrinkách (peniaze a cenné veci) akvapark Zakopane nezodpovedá.
Počas pobytu v soľnej jaskyni platí zákaz:
a. fajčiť,
b. požívať alkohol alebo iné omamné prostriedky,
c. zachovávať sa hlučne rušiac atmosféru oddychu a relaxu,
d. zasahovať do práve namontovaných zariadení a prístrojov, ako aj ničiť ich,
e. znečisťovať miestnosti,
f. natáčať a fotografovať,
g. prinášať zvieratá,
h. vnášať jedlo a nápoje,
i. dotýkať sa stien, dekoračných prvkov, vrátane osvetlenia,
j. používať mobilné telefóny, tablety, laptopy a iné multimediálne zariadenia.
Kontraindikácie používania soľnej jaskyne:
a. hypertyreóza (zvýšená činnosť štítnej žľazy),
b. nedostatočná činnosť kardiovaskulárnej sústavy,
c. karcinogénne choroby,
d. alergia na jód alebo bróm.
Ak máte akékoľvek pochybnosti, vopred sa obráťte sa na lekára.
Deti vo veku do 10 rokov môžu soľnú jaskyňu využívať iba pod dohľadom plnoletého opatrovateľa.
Tieto osoby nesú plnú zodpovednosť za im zverené deti a za prípadné škody, ktoré spôsobia.
V prípade, ak sa začnete cítiť zle, soľnú jaskyňu bezodkladne opustite.
Spoločnosť „POLSKIE TATRY S.A.“ nezodpovedá za zdravotné následky pobytu chorých osôb ako aj
osôb s nestabilným zdravotným stavom, ktoré by nemali soľnú jaskyňu používať.

19. Na teréne soľnej jaskyne sa nesmú nachádzať osoby pod vplyvom alkoholu.
20. Pred vstupom do soľnej jaskyne neodporúčame použitie príliš intenzívnych kozmetických prípravkov.
21. Na dodržiavanie tohto poriadku dohliadajú zamestnanci. Majú právo kontrolovať právo na pobyt a
používanie soľnej jaskyne.
SOĽNÁ JASKYŇA JE MIESTOM UPOKOJENIA A RELAXU, ZACHOVÁVAJTE TICHO A POKOJ

