REGULAMENT INTERN DE FUNCȚIONARE WELLNESS

Orar săptămânal: L-D: 10:00-22:00
Bilet pe zi: 25 RON / persoană / 2 ore
Include: folosirea bazei wellness, cearşaf saună şi prosop mic.
Abonament Wellness – 10 ocazii: 200 RON (valabil 3 luni)
Serviciile wellness pot fi folosite de către clienţii noştri numai pe proprie răspundere. Pentru eventualele accidente nu ne asumăm nicio responsabilitate. Serviciile pot fi folosite numai în mod
corespunzător destinaţiei acestora.
Vă rugăm să nu deranjaţi repausul celorlalţi clienţi!
Pe teritoriul centrului wellness este interzise: - consumarea alimentelor - fumatul – consumarea
băuturilor alcoolice; de a aduce pe teritoriul bazei: pahare de sticlă – substanţe inflamabile sau
toxice, animale. Recepţionerul este îndreptăţit pentru admonestarea clienţilor care nu respectă
regulamentul intern, respectiv a clienţilor al căror comportament contravine cu ordinea publică și
bunele moravuri și în caz de nevoie, de a solicita părăsirea bazei wellness.
Este obligatorie purtarea costumelor de baie pe tot teritoriul bazei wellness.
Vă rugăm predaţi obiectele găsite la recepţie.
În incinta bazei wellness pot fi introduse numai pahare din plastic sau carton.
Persoanele sub vârsta de 12 ani pot folosi baza wellness numai însoţiţe de părinţi.
În scopul protejării sănătăţii şi a integrităţii fizice a persoanelor care utilizează serviciile bazei wellness, aceasta nu poate fi utilizată de persoane care suferă de: febră, afecţiuni gastro-intestinale
contagioase, afecţiuni dermatologice, afecţiuni asociate cu convulsii sau pierderea conştienţei, respectiv afecţiuni asociate cu leziuni cutanate extinse, sau persoane sub influenţa alcoolului sau a
medicamentelor cu efect narcotic.
Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru obiectele de valoare ale clienţilor, aceştia sunt rugaţi
de a plasa obiectele de valoare în dulapurile aflate în vestiar şi de a păstra cu grijă cheia dulapului!
Este interzis accesul în incinta bazei wellness cu încălţăminte de stradă.
Rugăm stimaţii noştri clienţi să folosească duşurile înainte de a intra în bazinul de înot, piscina
jacuzzi, în saune, respectiv în camera cu aburi!
Din cauza în loc de datorită riscului ridicat de alunecare, vă rugăm să acordați o atenție deosebită
ocrotirii integrității fizice!
Vă dorim un sejur agreabil!

