1. Informacja o godzinach otwarcia Strefy Aqua Medi SPA w poszczególnych dniach tygodnia
umieszczana jest na bieżąco w widocznym miejscu recepcji.
2. Przed wejściem do Strefy Aqua należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami
użytkowania atrakcji Strefy Aqua (m.in. jacuzzi, sauna sucha, sauna infrared, łaźnia parowa, grota
solna).
3. W czasie pobytu w Strefie Aqua Goście zobowiązani są stosować się do zasad i przepisów
opisanych w niniejszym regulaminie.
4. Goście korzystają z basenu i atrakcji Strefy Aqua na własną odpowiedzialność.
5. Dzieci do lat 14, niewidomi, osoby, które bez pomocy nie potrafią się samodzielnie poruszać,
rozebrać i przebrać, mogą korzystać ze Strefy Aqua jedynie pod kontrolą opiekuna.
6. Przed wejściem do Strefy Aqua Gość zobowiązany jest do skorzystania z przebieralni,
pozostawienia okryć wierzchnich, obowiązkowego skorzystania z prysznica i przebrania się
w czysty, obcisły, przylegający do ciała strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwu częściowy dla
mężczyzn kąpielówki (długość nogawki do połowy uda).
7. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
8. Przed wejściem do basenu należy bezwzględnie skorzystać z prysznica.
9. Z prysznica należy również każdorazowo korzystać po wyjściu z toalety jak również po wyjściu
z sauny suchej, łaźni parowej oraz po odbytych wcześniej zabiegach kosmetycznych lub masażach.
10. Na terenie basenu bezwzględnie zabrania się:
a) zakłócania spokoju innych osób,
b) palenia wyrobów tytoniowych,
c) biegania oraz skakania do wody,
d) wnoszenia przedmiotów szklanych,
e) wprowadzania zwierząt.
11. W poszczególnych urządzeniach SPA może jednocześnie pomieścić się:
a) SPA 1 - SIENNA - 6 os.,
b) SPA 2 VIRGINIA - 6 os.,
c) SPA 3 zewnętrzne - 4 os.
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12. Ze Strefy Aqua nie wolno korzystać osobom, które:
a) nie posiadają odpowiedniego stroju kąpielowego,
b) są w stanie wskazującym na nadmierne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
c) są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych,
d) posiadają nie zagojone rany lub choroby skóry, cierpią na choroby zakaźne czy nieestetycznie
wyglądające wysypki skórne, mają widoczne rany otwarte.
13. W trosce o zapewnienie czystości wody, zasad higieny i bezpieczeństwa, a co za tym idzie dbając
o komfort Gości korzystających ze Strefy Aqua, zainstalowany został monitoring wizyjny
z trwałym i ciągłym zapisem obrazu. Materiał filmowy może być użyty jako dowód rzeczowy.
Mazowsze Medi SPA oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający
godności i dóbr osobistych Gości.
14. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen (potrzeby fizjologiczne itp.), uszkodziła
sprzęt lub urządzenia będzie obciążona kosztami szkody. W przypadku dzieci odpowiedzialność
poniesie opiekun prawny dziecka.
15. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty zdrowotne (w tym między innymi osoby
z nadciśnieniem tętniczym) nie powinny korzystać z sauny suchej oraz łaźni parowej.
Przebywając w odrębnych pomieszczeniach sauny należy pamiętać o różnicy temperatur
i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
16. Prosimy o nie wnoszenie na teren basenu urządzeń mogących ulec uszkodzeniu (komórki,
zegarki itp.) oraz elementów o ostrych krawędziach mogących stanowić zagrożenie (biżuteria).
Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów w domu lub w recepcji. Za rzeczy zaginione
obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
17. Goście przebywający na terenie basenu proszeni są o podporządkowanie się poleceniom obsługi
obiektu. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu lub do poleceń obsługi obiektu może
skutkować wyproszeniem z basenu.
18. Użytkownicy korzystają z urządzeń, sprzętu i atrakcji Strefy Aqua na własne ryzyko. Hotel
nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych,
za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan
obiektu. Wejście na teren Strefy Aqua jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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