Návštěvní řád pro sauny a páru
Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků saun,
páry a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Zakoupením vstupenky se každý návštěvník
podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen respektovat jeho ustanovení a dbát
pokynů pracovníků Wellness centra.
Článek I.
Vstup do saun a páry
1. Návštěvníci sauny, páry jsou povinni se před vstupem do saun řádně osprchovat vodou a
umýt mýdlem.
2. Prostory saun, páry jsou vyhrazeny jako smíšená intimní zóna společná pro dámy i pány.
Oddělení saun je přístupné pouze v čistém prádle (tj. osuška, prostěradlo, koupací plášť).
3. Prádlo do sauny (prostěradlo, osuška, župan) je možné si zapůjčit na recepci Wellness centra
za poplatek dle platného ceníku. Po ukončení návštěvy je nezbytné vrátit zapůjčené prádlo
obsluze do sběrného boxu umístěného v recepci.
4. Děti mladší 15 let mají povolen vstup pouze s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18
let, která je povinna vykonávat nad dítětem dohled odpovídající stupni jeho vývoje a řídit
jednání dítěte. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. Pobyt dětí v sauně
musí být přiměřeně zkrácen a musí být dodržen klidový režim.
5. Saunování je dovoleno v minimálním počtu 2 osob v saunovací nebo parní kabině.
6. Saunování je určeno pouze osobám v dobrém zdravotním stavu. Každý návštěvník
uskutečňuje saunování na vlastní odpovědnost. Osobám, které ještě saunu nenavštěvovaly,
se doporučuje konzultace s lékařem. Osobám trpícím následujícími nemocemi je saunování a
užití jiných Wellness zařízení zakázáno:
- závažná a rozsáhlá kožní onemocnění
- septické infekce
- akutní virové infekce, akutní zánětlivá onemocnění vnitřních orgánů, akutní a nedoléčená
tuberkulóza plic
- zánětlivá srdeční onemocnění
- akutní srdeční infarkt
- poruchy krevního oběhu
- záchvatová onemocnění
- lidé v období prvních 3 měsíců záchvatu mrtvice
- zánět žil
- těžké poruchy vegetativního nervového systému doprovázené vysokou labilitou krevního
oběhu
7. Do všech prostor saun, páry nemají přístup osoby uvedené v nadřízených návštěvních řádech
Wellness centra a dále zejména osoby s nedostatečnými hygienickými návyky a takové
osoby, jejichž přítomnost by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost
provozu a čistotu sauny, pohodlí a bezpečnost ostatních návštěvníků nebo ohrožující mravní
výchovu mládeže. V prostorách sauny jsou zakázány veškeré sexuální aktivity. Osoby, které
poruší toto ustanovení, mohou být z prostor sauny vykázány bez nároku na vrácení
vstupného.
8. Návštěvník je povinen opustit prostory saun nejpozději 30 minut před ukončením otevírací
doby Wellness centra, přičemž samotné šatny opustí návštěvníci nejpozději do ukončení
otevírací doby.

Článek II.
Chování v saunovací a parní kabině
1. Vstup do saunovací kabiny je povolen výhradně bez plavek a obuvi, pouze s prádlem do
sauny (prostěradlo, osuška). Vstup do parní kabiny je povolen v plavkách.
2. Před použitím lehátka nebo lavice sauny je nutno pod sebe rozložit dostatečně velkou
podložku (prostěradlo nebo velkou osušku). Podložku je nutno použít i pod nohy.
3. Do finské a aroma sauny, které jsou obloženy dřevem, vstupuje návštěvní vždy osušen.
4. Zalévání kamen v saunovací kabině provádí zásadně příslušný personál. Je zakázáno používat
vlastní saunovací přísady. Podložky se nesmí odkládat v blízkosti kamen (nebezpečí požáru).
5. Návštěvníci sauny, páry musí vzít na vědomí, že na různých místech saunovací kabiny je různá
teplota. Je zakázáno dotýkat se teplovodních, zejména kovových částí.
6. Obzvláštní opatrnost se vyžaduje při vstupu na plochy v různých výškových úrovních, nejsouli opatřeny zábradlím.
7. Masáže pomocí kartáče a užití kosmetických přípravků v saunovací, parní kabině není
z hygienických důvodů dovoleno.
8. V případě nouze nebo akutního stavu (zdravotní obtíže, změna vědomí, nevhodné chování
jiných návštěvníků nebo v případě jakýchkoli ohrožení zdraví) bez váhání využijte tlačítko pro
přivolání obsluhy Wellness centra.
9. Návštěvníci saun, páry se musí ve všech prostorách chovat tak, aby svým chováním nerušili
ostatní návštěvníky. Je zakázáno křičet, pískat, dělat zbytečný hluk a běhat.
10. Přizpůsobte rychlost a změny pohybu v mokrém provozu tak, aby nedošlo k uklouznutí,
zejména ve sprchách.
Článek III.
Odpovědnost návštěvníka za ztrátu zapůjčených předmětů
1. Návštěvník má možnost si za poplatek podle platného ceníku zapůjčit prádlo, které je vhodné
pro návštěvu saun. Při ukončení své návštěvy je návštěvník povinen zapůjčené prádlo vrátit.
Za případnou ztrátu prádla je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen uhradit
provozovateli částku podle sazebníku Wellness centra.
Župan 1.450,- Kč, osuška 450,- Kč, prostěradlo 200,- Kč
Článek IV.
Zákaz kouření
1. V celém prostoru saun, páry platí přísný zákaz kouření tabákových výrobků.
2. V celém prostoru saun, páry platí zákaz konzumace jídel a nápojů s výjimkou nápojů
podávaných pracovníky Wellness centra.

Tento návštěvní řád platí od 1. 1. 2013.

