SZAUNA HÁZIREND
1. A Szaunák Világa a POLSKIE TATRY S.A. (székhelye: ul.Droga do Białego 7c, Zakopane) tulajdonába tartozó
Aqua Park Zakopane elválaszthatatlan részét képezi.
2. A Szaunák területén az Aqua Park Zakopane Házirendje és az egyes szaunák használati szabályai érvényesek.
3. A Szaunákba történő belépés előtt a felhasználónak meg kell ismerkednie a jelen Házirenddel, a tájékoztató
táblákkal és az egyes szaunák használati szabályaival.
4. Az Üzemeltetőnek minden indok megadása nélkül jogában áll a Szauna egy részének a kikapcsolására, amiért
semmilyen kártérítés nem jár az Ügyfélnek.
5. A Szaunát kizárólag 18 év feletti személyek vehetik igénybe.
6. A Szauna felhasználói a szaunába történő belépés előtt kötelesek lezuhanyozni.
7. Az Aqua Park Zakopane nyitvatartási ideje 9.00 - 22.00 óra, a Szaunát 21.45-ig kell elhagyni a kiléptető kapun
keresztül.
8. A Szauna használati díja a POLSKIE TATRY S.A. Vállalat Igazgatósága által jóváhagyott árjegyzék szerint kerül
felszámolásra. Az árjegyzékek az Aqua Park pénztárainál, a létesítmény weboldalán, valamint az Aqua Park
Zakopane Ügyfélszolgálati Irodájában érhetőek el.
9. Az egyes szaunák részletes használati szabályait a szaunák közelében elhelyezett használati szabályok tüntetik
fel. A Szaunába belépő minden személy köteles megismerkedni ezekkel a szabályokkal és azokat betartani.
10. A Szauna textilmentes övezetnek számít. Ez azt jelenti, hogy a szaunák vagy gőzfürdők használata során le kell
vetni a fürdőruhát és számolni kell vele, hogy a benne tartózkodó személyek meztelenül vagy hiányos
öltözetben lehetnek.
11. A Szaunában kötelező a törülköző használata.
12. A Szaunában alkalmazkodni kell az általános szaunázási szabályokhoz.
13. A beteg, valamint a kétes egészségi állapotú személyek különös óvatossággal (vagy a háziorvossal történő
egyeztetés után) vehetik igénybe a szaunát és egyéb berendezéseket. Az Aqua Park Zakopane Igazgatósága
nem vállal felelősséget a szaunázás egészségügyi következményeiért.
14. Nem javasolt a Szauna használata:
a.
b.
c.
d.
e.

pajzsmirigy betegségekben, epilepsziában, akut reumás gyulladásokban, daganatos betegségekben,
akut fertőzésekben szenvedő és asztmás betegeknek,
szívbetegségben, magas vérnyomásban és keringési zavarokban szenvedő betegeknek,
fáradtan és legyengült immunrendszer esetén,
várandósság és menstruáció alatt.
A szaunába belépve a felhasználó megerősíti, hogy az egészségi állapota lehetővé teszi számára
a rekreáció ezen formáját.

15. Tilos a Szauna használata olyan személyek számára, akik szemmel láthatóan fertőző bőrbetegségben és egyéb
fertőző betegségben, gombás megbetegedésben, rózsahimlőben, bőrpírben stb. szenvednek, nyílt sérüléssel,
nehezen gyógyuló sebekkel rendelkeznek, nem törődnek a személyes higiéniával, végtagjaikon gyakran végeznek
intravénás injekciókat, nehezen lélegeznek, egyensúlyzavarban szenvednek, agresszíven viselkednek.
16. A szaunát kizárólag egészséges vagy olyan személyek vehetik igénybe, akiknek panaszai nem akadályozzák a
szaunázást.
17. A Szauna területén szigorúan tilos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

mobiltelefont és minden más típusú, videó- és hangrögzítésre alkalmas készüléket bevinni,
futkározni és hangoskodni, valamint hangosan beszélgetni,
megérinteni, valamint állítgatni az elektromos és fűtő készülékeken,
tálakat, ételmaradékot és más idegen tárgyat bevinni,
megrongálni a felszerelést,
élelmiszert, italt, alkoholt, táskát, hátizsákot és más csomagot bevinni.

18. A szaunába mezítláb kell bemenni.
19. A szaunák és a szaunában lévő berendezések kezelését kizárólag az Aqua Park Zakopane személyzete
végezheti. Nem szabad önállóan vizet vagy más folyadékot önteni a szaunakályhára.
20. Rossz közérzet esetén haladéktalanul meg kell nyomni a vészgombot.
21. A szauna használója teljes felelősséget vállal a saját biztonságáért.
22. Tilos a szauna használata alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt.
23. A Szauna használata után zuhanyzással le kell hűteni és szappanos vízzel meg kell mosni a testet.
24. Minden sérülést, rossz közérzetet, egészségügyi problémát haladéktalanul jelenteni kell az Aqua Park
Zakopane Szaunák Világa dolgozójának.
25. A Szauna Házirendjének vagy az Aqua Park Zakopane Házirendjének a megszegése esetén, különös tekintettel
a közrend megzavarására, a jó modor megsértésére, vagy a Szauna más felhasználóinál kényelmetlenséget keltő
viselkedésre, beleértve a szaunában nem megfelelő viselkedést, az Aqua Park Zakopane személyzete
felszólíthatják az adott személyt a Szauna, vagy akár az Aqua Park egész területének az elhagyására a belépőjegy
visszatérítése nélkül.

