PORIADOK SAUNOVEJ ZÓNY
1. Saunová zóna je integrálnou súčasťou objektu akvaparku Zakopane, ktorého majiteľom je spoločnosť
„POLSKIE TATRY S.A.“ so sídlom na adrese: Droga do Białego 7c, Zakopane, Poľsko.
2. V saunovej zóne platia predpisy všeobecných podmienok a poriadku akvaparku Zakopane, ako aj príslušné
objektové poriadky.
3. Používateľ sa pred vstupom do Saunovej zóny musí oboznámiť s týmto poriadkom, s informačnými tabuľami
a s príslušnými objektovými poriadkami.
4. Prevádzkovateľ má právo vylúčiť z používania časť atrakcií Saunovej zóny, a to bez uvedenia príčiny, a
zákazníci z tohto titulu nemajú nárok na žiadne odškodné.
5. Saunovú zónu môžu používať iba osoby vo veku nad 18 rokov.
6. Používatelia Saunovej zóny sa pred vstupom do sáun musia náležite umyť.
7. Akvapark Zakopane je otvorený v čase od 9:00 do 22:00, Saunovú zónu treba opustiť do 21:45 vychádzajúc
cez východové bráničky.
8. Poplatok za používanie Saunovej zóny sa inkasuje v súlade s cenníkom schváleným predstavenstvom
spoločnosti „Polskie Tatry S.A.“ Cenník je umiestnení pri pokladniach akvaparku, na webových stránkach
objektu, ako aj v zákazníckom centre akvaparku Zakopane.
9. Podrobné zásady používania jednotlivých sáun sú uvedené v objektových poriadku, ktoré sú vždy umiestnené
v ich blízkosti. Každá osoba využívajúca saunovú zónu sa musí oboznámiť s predpismi týchto poriadkov, a musí
ich dodržiavať.
10. Saunová zóna je bezplavková zóna. Znamená to, že pred použitím sauny je potrebné vyzliecť si plavky a treba
počítať s tým, že sa v týchto miestach nachádzajú nahé alebo neúplne oblečené osoby.
11. V Saunovej zóne sa musia používať osušky.
12. Počas pobytu v saunovej zóne dodržiavajte všeobecné zásady saunovania.
13. Osoby, ktoré sú choré alebo majú nestabilný zdravotný stav, musia sauny a iné zariadenia používať s náležitosť
opatrnosťou (alebo po konzultácii so svojím lekárom). Riaditeľstvo akvaparku Zakopane nezodpovedá za
zdravotné následky pobytu v saune.
14. Neodporúčame, aby sauny používali osoby:
a.
b.
c.
d.
e.

ktoré majú chorú štítu žľazu, epilepsiu, klaustrofóbiu, ostré reumatické stavy, nádory, ostré infekcie,
astmatické stavy,
choré na srdce, s vysokým tlakom a s chorobami kardiovaskulárnej sústavy,
unavené a so všeobecne oslabeným organizmom,
tehotné ženy a ženy počas menštruácie.
Používateľ vojdením do sauny potvrdzuje, že jeho zdravotný stav umožňuje využívať túto formu oddychu
a relaxu.

iné nákazlivé choroby, mykózu, ekzémy, rumence ap., otvorené rany, ťažko sa liečiace rany, nedostatočná osobná
hygiena, časté intravenózne injekcie na končinách, ťažkosti s dýchaním, poruchy rovnováhy, agresívne správanie.
16. Sauny môžu používať iba zdravé osoby, alebo osoby s ťažkosti, ktoré nie sú kontraindikáciami kúr a
procedúr.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

mať so sebou mobilný telefón alebo akékoľvek iné zriadenie umožňujúce nahrávanie obrazu alebo
zvuku,
behať a robiť hluk, ako aj hlasno sa rozprávať,
dotýkať sa a manipulovať s elektrickými a vykurovacími zariadeniami,
vnášať riad, zvyšky jedla ako aj akékoľvek cudzie predmety,
ničiť a poškodzovať zariadenie,
vnášať potraviny, jedlá a nápoje, vrátane alkoholických, tašky, plecniaky a iné veci.

Zakopane. Používatelia nesmú samostatne polievať pece vodou alebo inými kvapalinami.

22. Saunovú zónu v žiadnom prípade nesmú používať osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných
látok.
24. Všetky prípadné porezania, zhoršenie cítenia, problémy so zdravím, musia byť bezodkladne nahlásené
zamestnancovi saunovej zóny akvaparku Zakopane.
25. V prípade, ak daná osoba používajúca saunovú zónu nebude dodržiavať ustanovenia poriadku saunovej
zóny a všeobecného poriadku akvaparku Zakopane, a predovšetkým v prípade, ak bude rušiť verejný poriadok,
porušovať dobré zvyky, alebo sa správať nevhodným spôsobom voči iným osobám, ktoré využívajú saunovú zónu,
vrátane správa, ktoré v danom mieste nie je vhodné, zamestnanci akvaparku Zakopane majú právo vyzvať danú
osobu, aby opustila saunovú zónu, alebo dokonca aj celý objekt akvaparku, a to bez možnosti žiadať vrátenie
vynaložených prostriedkov na pobyt.

