
ul. Zdrojowa 15, 43-400 Ustroń
tel. +48 33 854 85 00
e-mail: recepcja@hotelbelweder.pl

Hotel ***** BELWEDER

www.hotelbelweder.pl

Sauny położone w Hotelu Belweder w Ustroniu przy ul. Zdrojowej 15 są własnością Farmacol S.A. 
W ich skład wchodzi sauna sucha, sauna parowa oraz natryski.  
Sauny czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 z przerwą techniczną w godzinach 13-15; w soboty w godzinach 8-21 bez przerwy 
technicznej; w niedziele w godzinach 8-20 bez przerwy technicznej. Wszelkie zmiany w zakresie godzin otwarcia będą ogłaszane w recepcji Hotelu 
Belweder i obowiązują od daty ogłoszenia.
Korzystanie z Saun jest wliczone w cenę noclegu  dla gości nocujących w Hotelu Belweder w czasie trwania ich doby hotelowej.  Natomiast goście 
z zewnątrz mogą korzystać z Saun po uiszczeniu opłaty przed wejściem do Saun w recepcji Hotelu Belweder w wysokości 40 zł za osobę / dzień. 
W przypadku osób do lat 13 opłata wynosi 20 zł. Czas korzystania z Saun to czas od momentu zakupu biletu w recepcji Hotelu Belweder do momentu 
opuszczenia saun. Wszelkie zmiany w zakresie cennika saun będą ogłaszane w recepcji Hotelu Belweder  i obowiązują od momentu ogłoszenia.
Przed wejściem na teren Saun oraz przed rozpoczęciem korzystania z nich należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami używania i 
stosować się do nich w czasie pobytu na terenie saun.
Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. Wszystkie 
osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom
Z Saun mogą korzystać osoby posiadające ukończone 18 lat, natomiast osoby młodsze mogą przebywać wyłącznie z opiekunem pełnoletnim.
Osoby powyżej 50 roku życia i dzieci poniżej 6 roku mogą korzystać z saun po skonsultowaniu się z lekarzem. Przebywanie w saunie dzieci poniżej 6 
roku życia wymaga złożenia przed wejściem do Saun pisemnego oświadczenia rodziców, że przyjmują na siebie pełną  odpowiedzialność za 
ewentualne problemy zdrowotne związane z przebywaniem dzieci w Saunach i nie będą kierować pod adresem Farmacol S.A. jakichkolwiek roszczeń 
z tytułu potencjalnych problemów zdrowotnych dzieci związanych z przebywaniem w Saunach. Oświadczenie dostępne jest u ratowników.
Nie mogą korzystać z Sauny osoby:
ź posiadające różnego rodzaju schorzenia kardiologiczne;
ź w stanie reumatycznym, astmatycznym i z wysoką gorączką;
ź z różnymi stanami zapalnymi narządów wewnętrznych;
ź chore na tarczycę, padaczkę, epilepsję;
ź kobiety w ciąży,
ź małe dzieci. 
Posiadanie własnego czystego ręcznika jest obowiązkiem każdego użytkownika Saun. Z Saun należy korzystać boso, bez stroju kąpielowego,  
owijając ciało tylko ręcznikiem.
Przed każdym seansem w Saunach należy bezwzględnie zdjąć z siebie wszelkie metalowe przedmioty. 
W Saunach nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia i samopoczucia należy powiadomić ratownika.
Każda osoba na własną odpowiedzialność , a w przypadku osób niepełnoletnich – odpowiedzialność rodzica lub opiekuna, przebywa  w Saunach. 
Za negatywne skutki korzystania z Saun Farmacol S.A. nie ponosi odpowiedzialności. 
W Saunach obowiązują zasady dobrego zachowania.
Osobom przebywającym na terenie Saun zabrania się:
ź palenia papierosów;
ź biegania po korytarzach, saunach, w szatni i pomieszczeniach z natryskami;
ź spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, oraz hali basenowej i saun, picia napojów alkoholowych;
ź używania sprzętu  do innych celów niż jest przeznaczony ;
ź wprowadzania zwierząt;
ź niszczenia sprzętu, oraz urządzeń wyposażenia saun ;
ź przesuwania, dotykania gorących kamieni i pieca;
ź siedzenia i leżenia na deskach ławek bez użycia własnego ręcznika;
ź niszczenia wyposażenia saun;
ź mówienia podniesionym głosem.
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Saun ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez 
niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, a zmiany obowiązują od dnia ogłoszenia w recepcji Hotelu Belweder lub w terminie wskazanym.
Regulamin obowiązuje od dnia 04.09.2017.

          Ustroń, dnia 01.09.2017 roku.
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