
 

  

  

REGULAMIN STREFY WELLNESS BOUTIQUE ECO HOTEL SASANKA   

  

1.   Strefa wellness jest obiektem Boutique Eco Hotel Sasanka*** w Szklarskiej Porębie 58 - 580 ,  

ul. Słowackiego 4, (dalej Hotel).   

2.   Przed wejściem na teren strefy wellness należy  zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz  

stosować się do niego w czasie pobytu.   

3.   Basen czynny jest codziennie w godz.  11.00 - 21.00 , sauna włączana jest    Na życzenie Gości. 

  

   

4.   Przebywanie na basenie poza godzinami jego otwarcia jest zabronione. Wyjątkiem jest  

rezerwacja st refy wellness na wyłączność  -   za dodatkową opłatą, na własną  

odpowiedzialność.   

5.   Każda osoba, przed wejściem na teren strefy wellness, zobowiązana jest do zapoznania się z  

regulaminem. Osobę znajdującą się na terenie strefy uznaje się za zapoznaną z regulami nem i  

akceptującą w całości wszystkie jego postanowienia bez wyjątku.   

6.   Za przedmioty wartościowe pozostawione w strefie wellness Hotel nie ponosi żadnej  

odpowiedzialności.   

7.   Na terenie strefy wellness mają prawo przebywać  i kąpać się:   

a)   Goście Boutique Eco Hot elu   

b)   Nieletni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej   

c)   Dzieci poniżej 3 roku życia zaopatrzone w specjalną pieluchę   

  

8.   Nie będą wpuszczane na teren strefy wellness osoby:   

a)   Pod wpływem alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających   

b)   Z  zewnętrznymi oznakami chorób   

c)   Wymagające indywidualnej opieki bez pełnoletniego opiekuna   

d)   Ubrane niezgodnie z pkt. 10 regulaminu   

  

9.   Każdą osobę obowiązuje, przed wejściem i po wyjściu z wody, umycie całego ciała pod  

natryskiem.   

10.   Korzystających z basenu obowiązu je noszenie stroju kąpielowego oraz obuwia zmiennego.   

11.   Nieletni korzystają z saun wyłącznie za zgodą i pod opieką osób dorosłych.   

  

  



 

  

  

  

12.   Wynajęcie strefy wellness po godzinie 21.00 możliwe jest jedynie dla osób dorosłych   

13.   Na terenie obiektu obowiązuje zachowa nie porządku, czystości i spokoju.   

14.   Na terenie obiektu zabrania się:   

a)   Wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych   

b)   Spożywania posiłków   

c)   Palenia papierosów   

d)   Zażywania środków odurzających   

e)   Zanieczyszczania wody w basenie   

f)   Korzystania z urządzeń elektrycznych w pobl iżu niecki basenu   

  

15.   Korzystającym z basenu nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób  

przebywających na terenie kompleksu, a w szczególności:   

a)   Skakać do wody   

b)   Biegać    

c)   Wprowadzać jakichkolwiek zwierząt   

  

16.   Osoby, które celowo lub  mimowolnie zanieczyszczą basen zostaną obciążone kosztami  

wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub  

opiekunowie dziecka.   

17.   Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem  

niniejszego regulami nu.    

18.     Skargi i wnioski można zgłaszać w Recepcji  Hotelu.   

  

Dy rektor B o utique Eco Hotel   

  

POZOSTAŁE INFORMACJE   

-   w skład strefy wellness wchodzą:  basen,  jacuzzi, sauna sucha   

-   głębokość basenu  120   -   160  cm   

-   osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Hotelu ponoszą  odpowiedzialność materialną w  

wysokości 100%  wyrządzonej szkody   

  


