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REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z USŁUG STREFY SPA
1. Strefa SPA obejmuje grotę solną, saunę suchą, łaźnię parową, wannę z hydromasażem, natrysk
wrażeń połączony z aromaterapią i koloroterapią oraz prysznic.
2. Strefa SPA jest udostępniana codziennie w godzinach 18.00 – 22.00. wyłącznie na życzenie Gości
Hotelu lub osób z zewnątrz, zgłoszone w Recepcji Hotelu.
3. Rezerwacji na seans w Strefie SPA, za wyjątkiem seansu w grocie solnej, należy dokonać w Recepcji
Hotelu osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 16.00 w dniu, w którym ma odbyć się seans
SPA.
4. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji można skorzystać z usług Strefy SPA pod warunkiem, że
są jeszcze wolne miejsca.
5. Płatności za korzystanie z usług Strefy SPA należy uregulować w Recepcji Hotelu przed seansem SPA.
6. Spóźnienie na zarezerwowany seans SPA odbywa się kosztem czasu przewidzianego na relaks.
7. Należy ściśle trzymać się czasu przewidzianego na poszczególne usługi w strefie SPA.
8. Do Strefy SPA należy przyjść w szlafroku z ręcznikiem, które to rzeczy zostaną przyniesione przez
personel Hotelu do pokoju Gościa lub wydane przez Recepcję Hotelu dla osób z zewnątrz.
9. Do Strefy SPA można wnieść wyłącznie wodę do picia w butelce plastikowej.
10. Na terenie Strefy SPA, za wyjątkiem groty solnej, obowiązuje strój kąpielowy. Przed wejściem do
Strefy SPA należy zdjąć biżuterię.
11. Na terenie Strefy SPA obowiązuje całkowity zakaz przebywania nago.
12. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Strefy SPA, za wyjątkiem korzystania z groty solnej, należy
starannie umyć całe ciało pod prysznicem.
13. Ze Strefy SPA mogą korzystać dzieci powyżej 3 roku życia. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą
przebywać na terenie Strefy SPA tylko pod opieką osób dorosłych.
14. Ze Strefy SPA nie mogą korzystać kobiety w ciąży, osoby, które mają przeciwwskazania do
korzystania z usług Strefy SPA oraz osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Personel Hotelu ma prawo odmówić realizacji usługi świadczonej w Strefie SPA wymienionym
powyżej osobom.
15. Na terenie Strefy SPA obowiązuje całkowity zakaz palenie papierosów, tytoniu, wyrobów
tytoniowych, e-papierosów itp., całkowity zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz
całkowity zakaz spożywania posiłków i napojów innych niż woda. Personel Hotelu ma prawo
odmówić realizacji usługi świadczonej w Strefie SPA osobom niestosującym się do wymienionych
powyżej zasad.
16. Strefa SPA jest strefą ciszy i relaksu, zatem uprzejmie prosimy o właściwe zachowanie, mające na
uwadze wypoczynek innych osób. W szczególności prosimy o zachowanie ciszy i nieużywanie
telefonów.
17. W przypadku stwierdzenie złego samopoczucia należy natychmiast opuścić Strefę SPA i zgłosić ten
fakt w Recepcji Hotelu.
18. Prosimy o zgłaszanie w Recepcji Hotelu wszelkich nieprawidłowości i usterek, które wystąpiły
podczas trwania seansu w Strefie SPA.
19. Cennik usług świadczonych w Strefie SPA dostępny jest w Recepcji Hotelu oraz na stronie
internetowej pod adresem www.hotel-carpatia.pl.
20. Wejście do Strefy SPA jest jednoznaczne z faktem że każda z osób zapoznała się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z GROTY SOLNEJ
1. Temperatura w grocie solnej wynosi ok. 16 stopni Celsjusza. W grocie solnej dostępne są koce do
przykrycia.
2. Podczas jednego seansu w grocie solnej mogą przebywać 4 (cztery) osoby.
3. Seans w grocie solnej trwa 45 minut.
4. Z seansu w grocie solnej można skorzystać w godzinach 12.00 – 18.00, a wyjątkowo w godzinach
18.00 – 22.00.
5. Rezerwacji na seans w grocie solnej należy dokonać w Recepcji Hotelu osobiście lub telefonicznie
najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu.
6. Z groty solnej nie powinny korzystać osoby cierpiące na choroby nadczynności tarczycy,
zaawansowane choroby nowotworowe, ostre stany zapalne itp.
7. Nie należy dotykać ścian i wystroju wnętrza groty solnej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ I ŁAŹNI PAROWEJ
1. Podczas jednego seansu w saunie suchej bądź łaźni parowej mogą przebywać 4 (cztery) osoby.
2. Z sauny suchej lub łaźni parowej nie powinny korzystać w szczególności osoby starsze, osoby mające
kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym.
3. Czas trwania jednego seansu w saunie suchej bądź łaźni parowej nie powinien przekraczać 10-15
minut.
4. W saunie suchej i łaźni parowej siadamy lub leżymy na ręczniku.
5. Po każdym wyjściu z sauny suchej bądź łaźni parowej należy skorzystać z zimnego strumienia wody
pod prysznicem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY Z HYDROMASAŻEM
1. Podczas jednego seansu w wannie z hydromasażem może przebywać 6 (sześć) osób.
2. Z wanny z hydromasażem ze szczególną ostrożnością powinny korzystać osoby z dysfunkcją układu
krążenia, układu oddechowego, układu neurologicznego.
3. Zaleca się czas trwania jednego seansu w wannie z hydromasażem nie dłuższy niż 30 minut.
4. Należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu z wanny.
5. Korzystając z wanny nie należy stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i osób trzecich.
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