REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI
1.

Wskazania i przeciwskazania.
1.1. Wskazania do korzystania z jacuzzi:
 początkowe stadia nadciśnienia tętniczego
 nadpobudliwość nerwowa
 migrena
 bezsenność
 zaburzenia krążenia obwodowego
 wzmożone napięcie mięśniowe
 zaburzenia trawienia
 osteoporoza
 problemy z kręgosłupem (bóle w dolnym odcinku)
 kontuzje, nadwerężenie mięśni, ścięgien i wiązadeł
 artretyzm
 bezsenność, syndrom przewlekłego zmęczenia
 stres, depresja.
1.2. Przeciwskazania do korzystania z jacuzzi:
 stany zapalne skóry, grzybice, nadwrażliwość
 nadciśnienie
 obniżona krzepliwość krwi
 choroby nerek
 infekcje dróg moczowych, zapalenie pęcherza
 choroby narządów płciowych
 choroby przewlekłe
 choroby układu krążenia
 cukrzyca, żylaki
 otwarte rany
 menstruacja
 uczulenie na chlor.

2.

Zasady korzystania
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Do strefy SPA należy:
 wchodzić w klapkach basenowych,
 zabrać ze sobą dwa duże ręczniki kąpielowe oraz mały ręcznik
pod stopy (dodatkowe ręczniki można wypożyczyć odpłatnie w
recepcji)
Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
Użytkownicy z dysfunkcjami układu krążenia oraz innymi
przeciwskazaniami do korzystania z kąpieli w jacuzzi, nie powinny z
niego korzystać.
Zabrania się korzystania z wanny jacuzzi osobom chorym na choroby
zakaźne,
z
zewnętrznymi
widocznymi
schorzeniami
dermatologicznymi lub opatrunkami.
Zachowanie Użytkowników przebywających w jacuzzi nie może
zakłócać wypoczynku innym Użytkownikom.
Przed wejściem do jacuzzi należy udać się pod prysznic w celu
dokładnego umycia ciała z użyciem mydła.
Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie
basenowe.
Z jacuzzi mogą korzystać samodzielnie tylko osoby pełnoletnie.
Osoby nieletnie mogą korzystać z jacuzzi tylko pod opieką opiekuna
prawnego.
W jacuzzi nie wolno:

uprawiać seksu,

spożywać posiłków,

spożywać napoi, które nie zostały zakupione w barze
pensjonatu,

palić wyrobów tytoniowych,

korzystać z papierosów elektronicznych.

3.

Instrukcja korzystania z jacuzzi
3.1.
3.2.
3.3.

Wejście do wanny może odbywać się wyłącznie od strony schodów.
Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
Podczas wychodzenia czy też wchodzenia do wanny jacuzzi należy
zachować szczególną ostrożność.
3.4. Korzystanie z wanny jacuzzi dozwolone jest tylko przy załączonym
zasilaniu panelu sterującego.
3.5. Osobom przebywającym w wannie jacuzzi zabrania się:

powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu
i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny jacuzzi lub
mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,

wchodzenia i wychodzenia z wanny jacuzzi w inny sposób niż
poprzez schodki,

wpychania osób do wanny jacuzzi,

wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów
i substancji chemicznych, np. szamponów, olejków, soli
kąpielowych itp.,

przebywania w wannie jacuzzi w pozycji stojącej,

zanurzania głowy i twarzy,

manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,

wylewania wody z wanny jacuzzi.
4.

Postanowienia końcowe
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu będą
wypraszane z jacuzzi bez prawa do rekompensaty z tytułu
niewykorzystanych świadczeń.
W przypadku zniszczeń powstałych w wyniku naruszenia niniejszego
regulaminu osoby, które wyrządziły szkodę będą zobowiązane do
pokrycia kosztów jej naprawy.
Jeżeli w czasie korzystania z jacuzzi w wyniku naruszenia niniejszego
regulaminu dojdzie do zanieczyszczenia wody osoba, która dopuściła się
zanieczyszczenia będzie obciążona kosztami wymiany wody,
czyszczenia jacuzzi i dezynfekcji.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobom:

będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków
odurzających,

zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za
wulgarny,
Sprzedawca usługi nie bierze odpowiedzialności za następstwa powstałe
w wyniku wpływu sauny na zdrowie osób korzystających oraz za
następstwa będące wynikiem naruszenia niniejszego regulaminu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że w wyniku
korzystania z sauny nie osiągnięto rezultatów leczniczych o których
mowa w punkcie 1.
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