
  

  

2. Pomieszczenie z saunami jest integraln¹ czêœci¹ p³ywalni i obowi¹zuj¹ na jego terenie przepisy 

      regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu. 

  3. Sauny czynne s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 16:00 - 21:45, 

      w weekendy w godzinach 09.00 - 13.00 i 15.00 - 21.45 

  4. W sk³ad kompleksu saun nale¿¹cego do p³ywalni Polonez wchodzi: 

    a) sauna sucha 

    b) sauna infrared  

  5. W saunie nale¿y korzystaæ z rêcznika i/lub szlafroka. 

  6. Wejœcie do pomieszczenia z saunami dozwolone jest  wy³¹cznie w obuwiu basenowym 

      (typu klapki). 

  7. Przed wejœciem do sauny nale¿y:

    a) zdj¹æ wszystkie przedmioty metalowe, gdy¿ mog¹ staæ siê przyczyn¹ poparzeñ cia³a

    b) zdj¹æ okulary i szk³a kontaktowe

    c) umyæ ca³e cia³o pod prysznicem myd³em, a nastêpnie wytrzeæ do sucha

    d) zdj¹æ obuwie basenowe oraz czepek

  8. Przy korzystaniu z saun nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ siê do instrukcji 

      u¿ytkowania i informacji udzielanych przez pracowników p³ywalni Polonez. 
0 0  9. W saunie suchej panuje temperatura 90 C - 100 C

010. W saunie infrared panuje temperatura 50 C 

11. W saunach nale¿y siadaæ na rêczniku oraz trzymaæ na nim stopy. 

12. Rêcznik powinien byæ roz³o¿ony tak, aby ¿adna czêœæ cia³a

      nie styka³a siê z powierzchni¹ drewnian¹. 

13. W pomieszczeniach z saunami zabrania siê: 

    a) wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu innym ni¿ basenowe 

    b) wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nie przeznaczone do tego celu

    c) dotykania i manipulowania przy urz¹dzeniach elektrycznych oraz grzewczych 

    d) wnoszenia do pomieszczeñ saun wszelkich przedmiotów obcych 

    e) wnoszenia n a teren sauny alkoholu i œrodków odurzaj¹cych 

    f)  wnoszenia na teren sauny jedzenia i napojów

    g) palenia tytoniu 

    h) niszczenia i uszkadzania wyposa¿enia 

    i)  nieobyczajnego zachowania b¹dŸ zachowania uznanego spo³ecznie 

        za nieprzyzwoite lub obraŸliwe 

14. Nie zaleca siê korzystania z sauny osobom:

    a) których stan zdrowia stanowi przeciwwskazania do korzystania z zabiegów 

        (zaleca siê konsultacjê u  lekarza)

    b) które s¹ bezpoœrednio po wysi³ku fizycznym

    c) na czczo lub po zbyt obfitym posi³ku 

        (k¹piel w saunie nale¿y za¿ywaæ min. godzinê po posi³ku)

    d) chorym na tarczycê, klaustrofobiê, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne

    e) z gor¹czk¹

    f)  kobietom w czasie menstruacji i w okresie ci¹¿y

    g) zmêczonym i w stanie intoksykacji

15. Z sauny mog¹ korzystaæ tylko osoby powy¿ej 16 roku ¿ycia. 

16. Korzystanie  z saun odbywa siê na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ u¿ytkownika, 

      OSiR nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki zdrowotne przebywania w saunie 

      osób wymienionychw pkt.15.

17. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia nale¿y 

      niezw³ocznie zg³aszaæ pracownikowi obs³ugi lub skorzystaæ z przycisku sygnalizacyjnego, 

      który znajduje siê w pomieszczeniu sauny suchej. 

18. Wszelkich regulacji urz¹dzeñ saun mo¿e dokonywaæ tylko pracownik obs³ugi.

19. Zakup karnetu lub wejœcia jednorazowego uprawniaj¹cego do korzystania z us³ugi saun

      jest równoznaczny z tym, ¿e u¿ytkownik zapozna³ siê z regulaminem  i zobowi¹zuje siê do

      przestrzegania jego zapisów oraz poleceñ i informacji udzielanych przez personel Oœrodka.  

1. Przed wejœciem do pomieszczenia z saunami i przed rozpoczêciem korzystania 

      z poszczególnych urz¹dzeñ nale¿y zapoznaæ siê z niniejszym regulaminem oraz zasadami

      korzystania z saun. 
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