REGULAMIN STREFY RELAKSU

1.

EuroResidence Home Apartament nie jest odpowiedzialny za szkodę polegająca na
zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku
pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu w strefie relaksu.
Rzeczy wartościowe powinny być pozostawione w pokoju w sejfie.

2.

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa EuroResidence Home Apartament
nie jest odpowiedzialni za urazy, utratę zdrowia, śmierć bądź utratę mienia powstałe
w strefie relaksu w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponosi winy.

3.

Gość oświadcza, iż przed wejściem na teren strefy relaksu uwzględni swój stan
zdrowia i nie przystąpi do korzystania z urządzeń, jeżeli ze względu na stan zdrowia,
mogłoby to mieć negatywny wpływ na życie, zdrowie, komfort fizyczny i psychiczny.
Wszystkim Gościom doradzamy, aby przed skorzystaniem z urządzeń w strefie
relaksu, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu
zdrowia. Ma to szczególne znaczenie przy użytkowaniu urządzeń wykorzystujących
ciepło i wysokie temperatury.

4.

Strefa relaksu jest dostępna wyłącznie w godzinach 9:00 – 22.00. Godziny te mogą
ulec zmianie w sytuacjach wyjątkowych w drodze decyzji właścicieli obiektu. Mogą
zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy,
konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac. Właściciele zastrzegają sobie
możliwość zamknięcia strefy relaksu w celu przeprowadzenia prac remontowo renowacyjnych.

5.

Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane przed opuszczeniem terenu strefy
relaksu. Jeżeli obsługa znajdzie przedmioty pozostawione, zostaną one przechowane
w Recepcji przez 3dni.

6.

Goście strefy relaksu i odpoczynku muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat. Prosimy
o wyłączenie telefonów i pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu.

7.

Strefa relaksu jest strefą dla niepalących.
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8.

Na terenie strefy relaksu zabrania się:
a)

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

b)

wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
odurzających,

c)

używania szklanych naczyń,

d)

wprowadzania zwierząt,

e)

powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych
osób,

f)

wynoszenia wyposażenia z strefy relaksu poza jej teren.

9.

Goście proszeni są o pozostawienie zużytych ręczników, szlafroków w specjalnie
przeznaczonym do tego koszu.

10.

Goście ze schorzeniami: cukrzyca, choroby serca, wysokie ciśnienie krwi oraz
przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspakajające lub należące
do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z
urządzeń w strefie relaksu.

11.

Prosimy brać prysznic przed korzystaniem z jacuzzi oraz pomiędzy kolejnymi sesjami
w saunie.

12.

W jacuzzi obowiązuje całkowity zakaz używania kosmetyków (żel, mydło, szampon).

13.

W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń
bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie pracownika Recepcji.

14.

EuroResidence Home Apartament nie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w
wyniku niestosowania się do powyższego Regulaminu.
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