
REGULAMIN SPA WILLA SKALITE

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie 
mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas 
pobytu na terenie Spa.

2. Gość oświadcza, iż przed rozpoczęciem aktywnego lub pasywnego uczestnictwa w zabiegach 
uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć 
one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Gościom 
doradzamy, aby przed skorzystaniem ze Spa, przeszli standardowe badania lekarskie w celu 
sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia. Ma to szczególne znaczenie przy aktywnym uczestnictwie w 
ćwiczeniach fizycznych oraz użytkowaniu urządzeń wykorzystujących ciepło i wysokie temperatury.

3. Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy: od poniedziałku do niedzieli od 17.00 
do 22.00

4. Najpóźniej kwadrans przed 22.00 wszyscy Goście powinni opuścić Strefę Spa 

5. Spa zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami zabiegów w przypadku rezygnacji 
złożonej w terminie późniejszym niż 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem.

6. Goście Spa muszą mieć ukończone co najmniej 14 lat. 

7. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom Spa zabrania się używania osobistych odbiorników 
radiowych, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. Prosimy Gości o wyłączenie telefonów i 
pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu.

8. Cały obszar Spa jest strefą dla niepalących.

9. Na terenie Spa zabrania się: 

o przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 
odurzających,

o sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków 
odurzających,

o wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,

o powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób

o zabrania się wynoszenia wyposażenia Spa poza jego teren.

10. Prosimy o przeprowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks..

11. Goście Spa zobowiązani są do noszenia stosownego i kompletnego stroju podczas pobytu na jego 
terenie. 

12. Ze względów zdrowotnych, wszystkie osoby umówione na zabieg, podczas pierwszej wizyty, 
proszone są o wypełnienie ankiety zdrowotnej.



13. Goście Spa ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz 
przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy 
betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.

14. Prosimy brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Spa oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w 
saunach i balii.

15. Obiekt nie  ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do 
powyższego Regulaminu.

REGULAMIN SAUNY WILLA SKALITE

1. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem 
tętniczym nie powinny korzystać z sauny.

2. Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 15 min. Po skorzystaniu z sauny należy wziąć chłodny 
prysznic i odpocząć. Sesję można powtórzyć.

3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię. W saunie prosimy siadać na ręczniku. 

4. Wszystkich gości korzystających ze Strefy Spa prosimy o noszenie antypoślizgowego obuwia typu 
klapki.

5. Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.

6. Suszenie rzeczy osobistych oraz ręczników w saunach jest zabronione.

7. Przebywając w saunach zawsze należy być okrytym ręcznikiem.


