
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK WELLNESS&SPA 
 Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do Wellness&spa s týmto návštevným poriadkom 

a dodržiavať jeho ustanovenia. 
 Kúpou vstupenky návštevník akceptuje návštevný poriadok a jeho ustanovenia sa stávajú pre návštevníka 

záväznými. 
 Všetky aktuálne pokyny vo Wellness&spa sú nadradené všeobecným pokynom. 
 Deti do 15 rokov majú vstup do Saunového sveta povolený iba pod stálym dohľadom dospelých osôb. 

Dospelí sú povinní dohliadať, aby aj deti dodržiavali prevádzkový poriadok a pokoj v saunovom svete. 
 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na uzavretie Wellness&spa počas prevádzkovej doby pre uzavretú 

spoločnosť (skupinová rezervácia). Počas tejto doby je Wellness&spa pre verejnosť zatvorený. 
 
ZODPOVEDNOSŤ 
 Rodičia alebo sprevádzajúce osoby nad 18 rokov sú plne zodpovedné za správanie detí a pri porušení 

prevádzkového poriadku alebo iného zákazu prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz alebo ujmu 
na zdraví. 

 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo 
nedodržaním tohto návštevného poriadku alebo pokynov plavčíka a zodpovedných zamestnancov 
Wellness&spa. 

 Škody spôsobené vo Wellness&spa návštevníkmi budú vymáhané podľa platných právnych predpisov SR. 
 Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať a vyzliekať 

bez pomoci iných, vstup povolený len s doprovodom. 
 Do Wellness&spa nie je povolený vstup osobám s diagnózami, ktoré sú kontraindikované pobytom 

v zariadeniach tohto typu. 
 
POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV WELLNESS&SPA 
 Pred vstupom do sauny je návštevník povinný dôkladne sa umyť mydlom bez plaviek v sprchách 

pri bazénoch. 
 Saunovanie v suchých saunách nie je povolené v plavkách ale je povolené len v plachte. 
 Do sauny sa vstupuje bez akejkoľvek obuvi, vždy bosí. 
 Pred vstupom do sauny odložte šperky resp. hodinky. 
 V suchých saunách sa sedí zásadne na plachte. Rovnako vždy zahalený, aby ste nepoburovali okolie. 
 Každý návštevník je povinný zachovávať ticho a pokoj a svojim správaním neobťažovať ostatných 

návštevníkov. 
 Sprchový svet je určený len na spláchnutie potu, ochladenie sa po saunách a relax spojený s prúdením vody. 
 V sprchovom svete nikdy nepoužívajte mydlo, nehoľte sa. 
 Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa 

dosucha. 
 Celkový pobyt v saunovom svete by zo zdravotného hľadiska nemal presiahnuť 3 hodiny, pričom 

rozhodujúca je individuálna kondícia každého jednotlivca. 
 V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihneď vyhľadajte plavčíka resp. službukonajúceho zamestnanca. 

 
VO WELLNESS&SPA JE ZÁKAZANÉ: 
 Kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, behať (nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí), vzájomne sa potápať 

a zrážať druhé osoby. 
 Skákať do ochladzovacieho bazéna a jacuzzi. 
 Vstupovať do suchých sáun v plavkách (iba v plachte). 
 Do ochladzovacieho bazéna vstupovať v plachte (len bez plachty a bez plaviek). 
 Vstupovať do jacuzzi v plachte (iba v plavkách, príp. bez plaviek). 
 Zbytočne sa odhaľovať v spoločných priestoroch. 
 Obsadzovať si lehátka a vyhrievané lavice počas pobytu v saune. 
 Vynášať ľad z ľadopádu do jacuzzi, príp. ochladzovacieho bazéna. 
 Fajčiť vo všetkých priestoroch wellness&spa. 
 Konzumovať vlastný alkohol. 
 Prinášať a používať sklenené predmety (vrátane fliaš). 
 Prinášať a používať akékoľvek horľavé látky vrátane éterických olejov. 
 Nosiť so sebou ostré predmety, ktoré by mohli spôsobiť riziko poranenia alebo úrazu. 
 V priestoroch saunového sveta je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje, lieky či iné návykové 

látky. 
 Ustanovenia tohto návštevného poriadku platia vo všetkých priestoroch Wellness&spa. 


