REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ NA TERENIE MAGICZNEGO DOMU
1. Regulamin korzystania z sauny suchej na terenie MAGICZNEGO DOMU jest integralną
częścią REGULAMINU POBYTU w jednym z wynajmowanych obiektów tj
Apartament „CZARY MARY”, apartament „ HOKUS POKUS”, dom „ABRAKADABRA”
2. Przed skorzystaniem z sauny korzystający mają obowiązek zapoznać się z niniejszym
regulaminem.
3. Maksymalny jednorazowy czas przebywania w saunie to 15min. Całkowity czas
korzystania z sauny dla jednej osoby ograniczony jest do 1 godziny i 30 minut jednego
dnia . Pozwoli to na skorzystanie z sauny wszystkim osobom zakwaterowanym w
obiektach na terenie Magicznego Domu.
4. Piec sauny opalany jest TYLKO I WYŁĄCZNIE DREWNEM. Drewno do palenia w piecu
można nabyć u zarządcy obiektu w cenie 20zł za pakiet (starczy na ok. 2 godziny palenia)
5. ZAKAZ PALENIA W PIECU INNYMI MATERIAŁAMI NIŻ DRZEWO
6. Sauna sucha typu „beczka” jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i
rehabilitacji.
7. Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą wziąć pod uwagę, że ze strefy tej będą
korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
8. Z sauny należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój
kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
9. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki oraz dwa ręczniki,jeden
służy do wycierania się a drugi jako podkładka na ławę.
10.Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem a
następnie wytrzeć je do sucha.
11.Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać
się przyczyną poparzeń ciała.
12.Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe
13. Sauna przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia
14.Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby:chore na serce, nadciśnienie, po
udarach z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów
wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę(epilepsję),małe
dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby po
spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.

15.Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i
bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
16.W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić beczkę
17.Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na
natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
18.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego
opiekuna.
19.Zabrania się regulacji urządzeń sauny. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy
zgłosić zarządcy obiektu Magiczny Dom.
20. Zarządca obiektu Magiczny Dom nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia
powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

