
Uwaga: Ze względu na bezpieczeństwo Gości basen  posiada  system dozujący środki dezynfekujące i

bakteriobójcze. System  automatycznie wykrywa zabrudzenia i odpowiednio dozuje środki

dezynfekujące. Pojawiający się zapach środka dezynfekującego jest zjawiskiem naturalnym i reakcją
systemu na wykryte zabrudzenia.

REGULAMIN BASENU VILLA SANIBEL

1. Basen dostępny jest dla Gości Villa Sanibel nieodpłatnie.

2. Basen czynny jest w godzinach od 9.00 do 22.00 przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W

innych przypadkach odkrywany jest tylko na specjalne życzenie Gości  po uprzednim uzgodnieniu z

personelem Villa Sanibel.

3. Basen nie jest strzeżony.

4. Należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.) oraz

cenne  przedmioty  w pokoju oraz elementy o ostrych  krawędziach mogące stanowić zagrożenie

(biżuteria). Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa Villa Sanibel nie odpowiada.

5. Przed wejściem na teren basenu  należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się
do niego w czasie pobytu na terenie basenu.

6. Przed skorzystaniem z  basenu  należy skorzystać z prysznica.

7. Z prysznica należy korzystać po każdorazowym skorzystaniu z toalety.

8. Na teren   basenu  zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów/artykułów ostrych,

niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).

9. Zabrania się korzystania z  basenu  dzieciom do lat 12 bez opieki osoby dorosłej.

10. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu  tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

11. Dzieci mogą korzystać z  basenu  tylko pod  opieką opiekuna prawnego.

12. Z  basenu  nie wolno korzystać osobom , które:

a) są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających;

b) są w widocznie złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych;

c) posiadają niezagojone rany lub choroby dermatologiczne;

d) są uczulone na środki dezynfekujące;

e) cierpią na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu  nie jest zalecane;

f) chorują na choroby zakaźne

13. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w

ciąży, powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Villa

Sanibel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu

przez te osoby.

14. Na terenie basenu  kategorycznie zabrania się:



a) biegania,

b) skoków do wody,

c) spożywania napojów alkoholowych

d) spożywania żywności oraz żucia gumy,

e) wszczynania fałszywych alarmów,

f) pozostawiania małych dzieci bez opieki.

15. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany

wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

16. O godz. 22.00 basen przykrywany jest specjalną roletą. Zabrania się wchodzenia na roletę oraz

pociągania za nią.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ W OBIEKCIE VILLA SANIBEL

1. Z sauny można korzystać w godzinach funkcjonowania basenu.

2. Sauna jest uruchamiana wyłącznie na życzenie Gościa.

Należy dokonać rezerwacji w recepcji oraz opłacić usługę z góry w kwocie 20zł.

3. Po rezerwacji i opłaceniu usługi sauna jest dostępna dla Gości przez godzinę.

4. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 12 roku życia pod opieką
rodzica/opiekuna prawnego.

5. Z sauny nie mogą korzystać osoby: - cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych  (takie jak:

choroby serca, naczyń  krwionośnych, itp.), - z podwyższoną temperaturą ciała, - z nadciśnieniem, po

udarach, - chore na tarczycę, nowotwory, choroby skóry, epilepsję.

6. Z sauny powinno korzystać się w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju  innym niż
bawełniany może spowodować jego zniszczenie.

7. W saunie może przebywać jednorazowo maksymalnie 4 osób.

8. Do sauny wchodzimy po dokładnym umyciu i osuszeniu ciała.

9. W saunie należy siedzieć lub leżeć na suchym ręczniku, obuwie basenowe zostawiamy  przed

wejściem do sauny.

10. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach.

11. W saunie nie należy przebywać w okularach  i szkłach kontaktowych.

12. Zamontowana sauna jest sauną suchą co oznacza, że nie polewamy kamieni  umieszczonych w

piecu wodą.

13. Po skorzystaniu z sauny  przed korzystaniem basenu należy bezwzględnie  dokładnie umyć całe
ciało pod natryskiem.



14. Pobyt w saunie przez 8-12 minut jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu.

15.  W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek.

16. Z sauny można korzystać tylko w  towarzystwie innej osoby, co pozwoli na  natychmiastową
pomoc w wypadku złego samopoczucia.

17. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie w towarzystwie dorosłego  opiekuna.

18. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

19.  Zaleca się wszystkim osobom  korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem  przed skorzystaniem

z tej formy relaksu oraz po kilku pobytach w saunie, w celu sprawdzenia wpływu wysokiej

temperatury na stan zdrowia osób korzystających.

20. Villa Sanibel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe wskutek

nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, zaleceń i instrukcji personelu  oraz w wyniku

nieodpowiedniego korzystania z sauny.


