HÁZIREND
Tisztelt Vendégeink!
Kérjük a Wellness részleg szabályzatának áttanulmányozását és betartását. A szabályzattal célunk,
hogy minden kedves Vendégünk biztonságos, higiénikus és nyugodt környezetben kapcsolódhasson ki.
1. A Wellness részleg, hétköznap: 16:00-22:00, hétvégén és ünnepnapokon 9:00-22:00 óra között
tart nyitva, valamint egyedi igények esetén, melyet a recepción kérünk jelezni, eltérő
időpontokban is használható, amennyiben a működtetés feltételei adottak.
2. A Wellness központunk területén használjanak papucsot, törölközőt. A törölközőt kérjük,
használat után a kihelyezett törölközőtartóba gyűjteni.
3. A Wellness szolgáltatások igénybevétele előtt- és után kérjük, hogy minden esetben
zuhanyozzanak le.
4. A Wellness részleg területén elkerülhetetlen a csúszásveszély, ezért kérjük Önöket, hogy testi
épségükre fokozottan vigyázzanak!
5. Kérjük, hogy a Wellness részleg szolgáltatásait lázas- és vagy fertőző betegek, gyulladásos- vagy
valamely bőrbetegségben szenvedő vendégeink ne használják!
6. Kiskorúak a Wellness központunk területén kizárólag szülői felügyelettel, illetve felelőssége
mellett tartózkodhatnak.
7. A Wellness részleg szolgáltatásait alkoholos vagy kábítószer hatása alatt álló személyek nem
használhatják!
8. A Wellness központ területére ételt-, italt, üvegpoharat, porcelántányért, egyéb üveg- vagy
más törékeny tárgyat bevinni tilos. A Wellness részleg terültén vízautomata került
elhelyezésre, melyet Vendégeink térítésmentesen igénybe vehetnek.
9. A Wellness részleg területére közegészségügyi okokból háziállat nem vihető be!
10. A Hidromasszázsban labdázni és gumimatracot bevinni tilos.
11. A Hidromasszázsban ugrálni és a fürdőzők nyugalmát zavarni tilos. Kérjük legyenek
figyelemmel más vendégek nyugodt pihenésére.
12. A Wellness részleg területén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban
felelősséget vállalni, így kérjük, csak nélkülözhetetlen értékeiket hozzák magukkal.
13. Kérjük Önöket, hogy a wellness részleg gépeinek, eszközeinek, berendezési tárgyainak
megóvásra és a tisztaságra fokozottan ügyeljenek, és használják a kihelyezett
hulladékgyűjtőket! Dohányozni a wellness részleg területén szigorúan tilos! Az esetlegesen
okozott károkért a vendégek minden esetben anyagi felelősséggel tartoznak!
14. A szaunák és a hidromasszázs csak saját felelősségre használható. Szív- és egyéb keringési,
illetve légúti betegségben szenvedők kérjék ki szakorvosuk véleményét. A használatuk előttés után a zuhanyzás kötelező! A szaunák használata esetén a törölköző használata kötelező!
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

