SÓBARLANG HASZNÁLATI RENDJE
Kedves Vendégek,
az Önök és a többi vendég biztonsága és a rend kedvéért, kérjük megismerkedni a jelen Házirenddel.
A belépőjegy megvásárlásával Ön elfogadja a házirendet és beleegyezik a Házirendben foglalt rendelkezések,
valamint a létesítményben érvényes rendelkezések és útmutatók betartásába.
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A sóbarlangban tartózkodó minden személy köteles megismerkedni a jelen Házirenddel és betartani
a benne foglaltakat.
Csoportok esetében a házirend megismertetéséért a csoportfelügyelő felel.
A sóbarlang egy általánosan elérhető relaxációs helyiség - természetes jódos inhalatórium.
A sóbarlangban tartózkodás és a sóbarlang nyújtotta értékek igénybe vétele jegy- vagy bérletvásárlást
igényel a kiválasztott szeánszok időpontjaira.
A teljes sóbarlang lefoglalása min. 10, egy időpontra szóló belépőjegy megvásárlásával lehetséges.
A csoportos foglalás konkrét időpont foglalásával jár az Ügyfélszolgálati Irodánál a foglalás napját
megelőző napon, legkésőbb 21.00 óráig.
A szeánszok aktuális kezdési időpontjai az Aqua Park Zakopane Ügyfélszolgálati Irodájában találhatóak.
A sóbarlang nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 10.00-21.00 óra, szombaton és vasárnap 11.00-21.00
óra.
Egy szeánsz 45 percig tart. Belépés minden egész órában.
A szeánszokra pontosan kell érkezni és nincs lehetőség a belépésre a szeánszok alatt.
A sóbarlangban egyszerre 20 személy tartózkodhat.
Belépéshez a felső ruházatot az öltözőben kell hagyni. A sóbarlangba fehér váltó zokniban vagy
váltócipőben szabad belépni.
Az értékes tárgyakat a szekrényekben kell hagyni. Mielőtt elhagyná az öltözőt ellenőrizze, hogy bezárta
a szekrényt. Az Aqua Park Zakopane nem vállal felelősséget a nyitva hagyott vagy rosszul bezárt
szekrényekben hagyott tárgyakért (pénz és értékes tárgyak).
A sóbarlangban való tartózkodás során tilos:
a. dohányozni,
b. alkoholt vagy tudatmódosító szereket fogyasztani,
c. mások nyugalmát zavaróan, hangosan viselkedni,
d. módosítani a sóbarlangban használt készülékek és eszközök munkáját, azokat megrongálni.
e. szemetelni a helyiségben,
f. filmet készíteni és fényképezni,
g. állatokat behozni,
h. ételt és italt fogyasztani,
i. megérinteni a falakat, díszítő elemeket, beleértve a megvilágítást,
j. mobiltelefont, tabletet, laptopot és egyéb multimédia eszközt használni.
Sóbarlang terápia ellenjavallata:
a. pajzsmirigy túlműködés,
b. keringési zavarok,
c. daganatos megbetegedések,
d. jód- vagy bróm érzékenység.
Amennyiben bármilyen kétsége lenne, kérje ki az orvosa tanácsát.
Gyermekek 10 éves korig kizárólag felnőtt személy kísérete mellett vehetik igénybe a sóbarlangot.
Ezek a személyek teljes felelősséget vállalnak a rájuk bízott gyermekekre és az általuk okozott károkra.
Ha rosszul érzi magát, haladéktalanul hagyja el a sóbarlangot.
A Polskie Tatry Társaság nem vállal felelősséget olyan betegek és kétes egészségi állapotú személyek
egészségügyi következményeiért, melyeknek nem lehetne szabad igénybe venni a sóbarlangot.

19. A sóbarlang területén ittas állapotú személy nem tartózkodhat.
20. A sóbarlang használata előtt nem javasolt a túl erős kozmetikum használata.
21. Az alábbi Házirend betartását a kiszolgáló személyzet felügyeli. A kiszolgáló személyzet jogosult
a belépés jogosságának és a sóbarlang igénybevételének az ellenőrzésére.
A SÓBARLANG A PIHENÉS ÉS A CSEND HELYE, KÉRJÜK MARADJON CSENDBEN ÉS NYUGALOMBAN

