
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY WELLNESS 

 

Regulamin określa zasady korzystania oraz przebywania w Strefie Wellness. Do Strefy 

Wellness należy: basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, sauny, grota solna, Ścieżka Kneippa, 

natryski, szatnia męska oraz szatnia damska. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości 

przebywających na terenie Strefy Wellness 

w Hotelu Beskid Balneo Medical Resort & SPA****. 

Podmiotem prowadzącym Hotel Beskid Balneo Medical Resort & SPA**** jest BESKID SP. 

z o.o., ulica Zagrody 8, 33- 350 Piwniczna- Zdrój, numer KRS: 

0000120801. 

 

Obowiązujące godziny otwarcia Strefy Wellness & SPAsą dostępne w Recepcji Głównej 

Hotelu. 

 

1. Przed wejściem na teren Strefy Wellness należy zapoznać się z obowiązującym 

regulaminem Strefy Wellness, Strefy Saun i Strefy Basenowej, oraz Groty Solnej. 

Przebywanie na terenie Strefy Wellness bądź korzystanie z usług Strefy Wellness stanowi 

potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem  do jego 

przestrzegania. 

 

2. Na terenie Strefy Wellness można przebywać wyłącznie w godzinach jej otwarcia. 

 

3. Wnoszenie urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz rejestrowanie dźwięku lub 

obrazu możliwe jest tylko za zgodą Recepcji Hotelu. Zabrania się uwieczniania wizerunku 

innych gości, bez ich zgody. 

 

4. Strefa Wellness to strefa ciszy. W trosce o Państwa relaks prosimy o nie przynoszenie 

telefonów komórkowych. 

 

5. Goście spoza hotelu mogą korzystać ze Strefy Wellness za odpowiednią opłatą, 

uiszczoną przed wejściem na obiekt według obowiązującego cennika dostępnego w Recepcji 

Spa. 

 



6. Korzystanie z szatni (przebieralni) obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe 

dla Użytkownika z zewnątrz. Goście hotelu przygotowują się do wejścia do Strefy Wellness 

w pokojach. 

 

7. Przebywanie w szatniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany 

odzienia. Użytkownik (Odwiedzający) jest obowiązany przechowywać wszystkie rzeczy 

pozostawiane w szatni w szafkach na odzież. 

 

8.  Szafki na odzież przeznaczone są wyłącznie do przechowywania odzieży. Do 

przechowywania pieniędzy, biżuterii i wszelkich innych przedmiotów wartościowych 

przeznaczony jest sejf w recepcji głównej hotelu. Pozostawienie przedmiotów wartościowych 

poza przeznaczonym do tego celu sejfem następuje na własną odpowiedzialność 

Użytkownika (Odwiedzającego). 

 

9. Osoby niepełnoletnie do lat 18 mogą korzystać ze Strefy Wellness wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych. 

 

10. Goście spoza hotelu są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości oraz 

wypełnienia karty rejestracyjnej. 

 

11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Strefy 

Wellness. 

 

12. Przed korzystaniem ze Strefy Wellness. Rzeczy wartościowe należy zdeponować w 

Recepcji Głównej Hotelu. 

 

13. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, będą wypraszane z Strefy Wellness. 

 

14. W Strefie Wellness obowiązuje strój kąpielowy oraz obuwie zmienne. 

 

15. Posiadanie ręcznika jest obowiązkiem każdego użytkownika Strefy Wellness. 

 

16. Goście spoza hotelu mogą wypożyczyć ręcznik za obowiązującą opłatą. 

 



17. Należy unikać obfitych posiłków na godzinę przed planowanym wejściem na Strefę 

Basenową oraz Strefę Saun. 

 

18. Przed wejściem na Strefę Wellness należy skorzystać z prysznica. 

 

19. W saunie należy siedzieć lub leżeć wyłącznie na ręcznikach tak, aby ciało nie miało 

kontaktu z podłożem. 

 

20. Z sauny nie mogą korzystać osoby, których stan zdrowia na to nie pozwala.. 

 

21. Na terenie Strefy Wellness zabrania się: 

a. palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

b. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających np.: 

biegania, podtapiania, skakania i wtrącania do wody, wieszania się na drabinkach 

c. hałasowania i zakłócania wypoczynku innym, 

d. używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony, 

e. wprowadzania zwierząt, 

f. poruszania się w obuwiu do tego nieprzeznaczonym, 

g. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nieprzeznaczonych, 

h. niszczenia wyposażenia, dotykania i manipulowania przy urządzeniach, 

i. zanieczyszczania wody basenowej, 

j. wnoszenia własnych zapachów, aromatów, 

k. schładzania się po saunie w basenie lub basenie jacuzzi 

l. zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, 

m. plucie, żucie gumy oraz każda inna dająca się uniknąć próba zanieczyszczenia basenu 

i wody, 

n. rezerwacja leżaków, 

 

 

22.  Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy sanitarne, przepisy regulaminu lub 

niestosujące się do zaleceń obsługi będą wypraszane z terenu Strefy Wellness. 

 



23. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną 

ostrożnością lub po konsultacji z lekarzem. 

 

24. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia przez 

nieodpowiednie, niedostosowane korzystanie z atrakcji. 

 

25. W przypadku złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić Strefę Wellness i w 

razie 

konieczności poinformować o tym obsługę. 

 

26. Osoby korzystające ze Strefy Wellness są zobowiązane do bezwzględnego 

przestrzegania zaleceń osób obsługujących obiekt. 

 

27. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba winna zniszczenia 

lub uszkodzenia sprzętu. 

 

28. Za osoby niepełnoletnie niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność 

ich opiekunowie prawni. 

 

29. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem 

regulaminu. 

 

30. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

zapisy prawne kodeksu cywilnego. 

 

31. Za zanieczyszczenie wody w basenie, lub jacuzzi gość zostanie obciążony kosztem 

wymiany jej. W przypadku osób niepełnoletnich będzie to opiekun. 


