Regulamin korzystania z Domku Spa „Sielanówek” oraz z
kąpieli w wannie termalnej.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Domku Spa oraz strefy do kąpieli termalnych
w Ośrodku Wypoczynkowym Sielanówek w miejscowości Bierna ul. Szewska 12. Postanowienia
regulaminu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu gości oraz sprawnego
funkcjonowania obiektu.
2. Administratorem obiektu jest: Projekt Nadzór Budowa Arkadiusz Kanik, 34-325 Łodygowice
ul. Piłsudskiego 138
3. Niniejszy regulamin udostępniany jest na stronie internetowej sielanowek.pl oraz w obiekcie.
4. Wchodząc na teren obiektu, przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych usług i urządzeń
obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem a także instrukcjami użytkowania wanny
termalnej oraz beczki do morsowania i stosować się do przewidzianych w nich zasad.
5. Zasady odpłatności za krzystanie ze strefy spa ustalane są indywidualnie z pracownikiem
ośrodka, ponieważ zależą od rodzaju kąpieli termalnych. Więcej szczegolów dotyczących opłat
oraz godzin korzystania w wanny termalnej znajduje się na naszej stronie internetowej
sielanowek.pl
6. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w
tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w
obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń
pracowników ośrodka, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej
uiszczonych opłat.
7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz:
a) palenia papierosów
b) wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
c) wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach
szklanych,
d) wprowadzania i przebywania zwierząt,
e) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
f) prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Administratora obiektu,
8. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu oraz czasowego
ograniczenia zakresu świadczonych usług z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od
administratora(np. złych warunków atmosferycznych itp.) bez możliwości zwrotu kosztów, w
przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
A. Zasady korzystania z atrakcji domku spa
1. Na terenie obiektu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym.
2. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone
do kąpieli.
3. Dzieci mogą przebywać na terenie domku spa oraz kąpać się w wannie termalnej
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Osoby korzystające z wanny termalnej przyjmują do wiadomości, iż z uwagi na
właściwości wody termalnej w przypadku zmoczenia biżuterii oraz strojów kąpielowych
mogą one ulec odbarwieniu/uszkodzeniu. Za ewentualne uszkodzenia biżuterii i strojów
kąpielowych właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
5. Zabrania się korzystania z wanny termalnej osobom, u których występują lub oznaki
zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w
oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby
zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
6. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a
także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń domku spa stosownie do ich

aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki
uchybienia tej powinności właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
7. Z wanny termalnej oraz beczki do morsowania mogą korzystać jedynie osoby zdrowe,
u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich i zbyt niskich
temperaturach. Ze strefy spa w szczególności nie powinny korzystać:
a) osoby tuż po odbyciu treningu o charakterze wytrzymałościowym,
b) osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
c) kobiety w czasie menstruacji,
d) osoby cierpiące na jaskrę,
e) osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
f) osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
g) osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej,
h) osoby o dużej skłonności do krwawień,
i) osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,
j) osoby cierpiące na choroby układu krążenia,
k) osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu
tarczycy i obrzęki śluzowate,
l) osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,
m) osoby w stanach pozawałowych i po wylewowych,
n) osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemą,
o) osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
p) osoby z objawami dekompresji,
q) osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego
z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
r) osoby wyraźnie wskazujące, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środków odurzających,
Wejście do wanny termalnej lub beczki do morsowania jest potwierdzeniem braku
przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi.
W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań
korzystania z powyższych atrakcji, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty,
przed skorzystaniem z niniejszej usługi.
B. Zasady korzystania cd.
1. Obsługą wanny termalnej mogą zajmować się jedynie pracownicy ośrodka. Zabronione
jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji
do kąpieli.
2. Przebywając w strefie spa należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być
świadomym stanu swojego zdrowia.
3. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy
bezwzględnie zaprzestać korzystania z kąpieli.
4. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej i odprowadzającej ciepło do i
od urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
5. Zachowanie Użytkowników przebywających w strefie i domku spa nie może zakłócać
wypoczynku innym odwiedzającym ośrodek ani być dla nich uciążliwe.
6. Należy pamiętać o obowiązku uszanowania ciszy nocnej.
C. Odpowiedzialność
1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub
zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości
wartości szkody.
2. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego
regulaminu, instrukcji korzystania ze strefy spa i wskazań obsługi.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się klienta z niniejszym
regulaminem.

