REGULAMIN STREFY „GRZYSNO PRZYJEMNOŚĆ”

1. Zakup biletu do Strefy jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją poniższego
regulaminu.
2. Do Strefy „Grzysno Przyjemność”, z uwagi na możliwość korzystania z niej nago mogą
wejść wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.
3. Strefa czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 21.45.
4. Strefa „Grzysno Przyjemność” zwana dalej Strefą jest integralną częścią kompleksu
basenowego i obowiązują w niej również ogólne postanowienia regulaminu głównego
kompleksu.
5. Regulamin obowiązuje we wszystkich częściach Strefy, wliczając w to m. in.: strefę
saun, kąpiele borowinowe, plażę, parną chatę, gabinety masażu.
6. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą zostać usunięte ze Strefy bez zwrotu
uiszczonej opłaty.
7. Pobyt w Strefie jest usługą dodatkowo płatną – rozszerzeniem podstawowej oferty
basenowej, a nie osobną ofertą. Na czas pobytu w Strefie „Grzysno Przyjemność”
zostaje zatrzymany czas pobytu w Strefie Rekreacyjno-Basenowej.
8. Każdorazowe wejście do Strefy jest dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
9. Maksymalny limit kwotowy na pobyt w Strefie wynosi 250 zł. Po osiągnieciu limitu
dalsze korzystanie ze Strefy wymaga zgłoszenia.
10. Wszystkie atrakcje i zabiegi w Strefie opierają się na intensywnej termoterapii –
dlatego powinny korzystać z nich wyłącznie osoby zdrowe. Intensywna termoterapia
polega, w szczególności, na poddawaniu ciała wysokim temperaturom.
11. Przeciwwskazania do zabiegów świadczonych w Strefie są następujące:
-

wszelkiego rodzaju implanty oraz rozruszniki serca, choroby układu krążenia, w tym
stabilna i niestabilna choroba wieńcowa, stany po przebytym zawale mięśnia
sercowego, stany po wylewach krwawych,

-

ciąża i menstruacja,

-

zmiany skórne: rozsiane i ropne,

-

nowotwory,

-

hemofilia,

-

żylaki,

-

skaza naczyniowa,

-

nadciśnienie,

-

miażdżyca,

-

wszelakie stany zapalne,

-

wysoka temperatura,

-

choroby zakaźne,

-

krwiaki, tętniaki, naczyniaki,

-

choroby psychiczne,

-

epilepsja,

-

choroby nerek, wątroby oraz niedokrwistość.

12. Przy wszelkich wątpliwościach odnośnie stanu zdrowia należy zasięgnąć opinii lekarza
i do tego czasu zaleca się zaprzestanie korzystania z usług Strefy „Grzysno
Przyjemność”.
13. Wchodząc do Strefy, odwiedzjący potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na
korzystanie z różnych form intensywnej termoterapii.
14. Za zdrowotne następstwa przebywania w Strefie Zarząd „Tatra – Termal” Sp. z o. o.
nie bierze odpowiedzialności.
15. Wszelkie formy osłabienia, pogorszenia samopoczucia, urazy i skaleczenia należy
zgłaszać niezwłocznie obsłudze Strefy.
16. Korzystając z wszystkich atrakcji i zabiegów w Strefie należy bezwzględnie stosować
się do instrukcji użytkowania i zaleceń personelu.
17. W Strefie dozwolona jest nagość – można poruszać się również w ręczniku,
prześcieradle lub pareo.
18. Przed korzystaniem z zabiegów i atrakcji należy umyć ciało z użyciem mydła.
19. Po zabiegach z użyciem substancji leczniczych należy opłukać ciało z w/w substancji.
20. Osoba korzystająca ze Strefy zobowiązana jest dbać o wszelkie otrzymane okrycia i
ponosić za nie odpowiedzialność. Za wszelkie zniszczone lub zagubione okrycia
bawełniane zostanie naliczona opłata z obowiązującym cennikiem na terenie całego
kompleksu.

21. Za rzeczy pozostawione w Strefie Zarząd „Tatra – Termal” Sp. z o. o. nie ponosi
odpowiedzialności.
22. Na terenie Strefy obowiązuje bezwzględny zakaz:
-

spożywania alkoholu i środków odurzających,

-

palenia papierosów, e-papierosów i podgrzewaczy tytoniowych

-

biegania i hałasowania,

-

zachowywania się w sposób powszechnie uznany za nieprzyzwoity lub obraźliwy,

-

rejestrowania obrazów i dźwięku przy pomocy kamer, aparatów fotograficznych i
telefonów komórkowych,

-

wchodzenia na wszystkie elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,

-

przebywania w pomieszczeniach technicznych i manipulowania przy urządzeniach
serwisowych,

-

ingerencji w działania w jakichkolwiek urządzeń na terenie Strefy,

-

wnoszenia szklanych pojemników i innych przedmiotów powszechnie uznanych za
niebezpieczne,

-

wchodzenia do basenów, beczek i wanien w ręcznikach i prześcieradłach.

23. Kierownictwo kompleksu ,,Gorący Potok" zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu
na strefę SPA osobie będącej w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego. Ze względów bezpieczeństwa na strefie „Grzysno Przyjemność”
pracownicy mają prawo do skontrolowania zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu. Osoba, względem której istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajduje się
w stanie nietrzeźwości i odmówi poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu uważana
będzie za osobę nietrzeźwą lub znajdującą pod wpływem środków odurzających. Za
osobę nietrzeźwą uważa się osobę, której stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu
przekracza 0,5 promila.
24. Osoby nie stosujące się do zasad regulaminu strefy SPA „Grzysno Przyjemność” oraz
do zasad opuszczenia strefy po godzinach zamknięcia zostaną wyproszone z obiektu
oraz obciążone karą porządkową od 200 do 1000 zł.
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