Návštěvní řád wellness zařízení
v č.p. 133, Vyskeř


Návštěvník je povinen podrobit se všem pokynům majitele a dodržovat tento návštěvní řád.



Kabina infrasauny ve wellness zařízení (max. 4 osoby) slouží návštěvníkům ke krátkodobému prohřátí
těla infračerveným (IR), tepelným lektromagnetickým zářením.



Před vstupem do infrasauny je návštěvník povinen se osprchovat a umýt mýdlem a především se osušit.



Úzkostlivě dbá na udržení hygieny prostředí tím, že při sezení na pryčnách prohřívárny, používá k
podložení prostěradlo.



Při návštěvě infrasauny návštěvník obdrží plátěný ručník a prostěradlo – prostěradlo pro podložení při
sezení a ručník na utření po osprchování.



Po použití infrasauny je návštěvník povinen se osprchovat i před vstupem do vířivé vany (max. pro 4
osoby).



Pobyt dětí do 10 let v infrasauně se povoluje jedině za přímého dozoru dospělé osoby.



Do infrasauny nemají přístup děti do 1 roku.



Pobyt v infrasauně je určen především zdravým osobám. Každý návštěvník pobyt ve wellness zařízení
podniká na vlastní odpovědnost.



Vstup do wellness zařízení nemají přístup osoby, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění např.
horečkou, celkovou schváceností, kašlem, rýmou, zarudlými spojivkami, průjmem, bolestmi hlavy,
malátností atd. a především přenosnými záněty horních cest dýchacích. Dále nemocní s otevřenými
zanícenými nebo krvavými ranami. Vstup není dále dovolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních
chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou infekční chorobou.



Do sauny nemůže být povolen přístup osobám opilým a podnapilým.



Ve všech prostorech wellness zařízení se nesmí kouřit!!!



Ženy v době menstruace zásadně saunu nepoužívají.



Nemocní, trpící jinými než uvedenými chorobami, jímž provozní řád nezabraňuje vstup do infrasauny,
podnikají lázeň na vlastní odpovědnost, i když si vyžádali předchozí radu u lékaře.



Při jakémkoliv poranění nebo nevolnosti vzniklé v průběhu lázně, požádá postižený ostatní
spoluúčastníky ve wellness o pomoc při ošetření. Není-li toho schopen, postarají se ostatní přítomní o
přivolání obsluhovatele sauny a pomohou při poskytování první pomoci postiženému.



V nutném případě vyčká postižený příchodu přivolaného lékaře.



Vstup do wellness zařízení je na vlastní nebezpečí. Každý je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil újmu
sobě, nebo druhým, ale také aby nepoškodil vybavení wellness a zařízení relaxačních prostor.

Pokyny pro návštěvníky infrasauny
 kabina infrasauny slouží návštěvníkům ke krátkodobému prohřátí těla tepelným IR
zářením !
 před vstupem do kabiny se umyjte mýdlem a osušte!
 po použití infrasauny se osprchujte i před vstupem do vířivé vany !
 sedněte si na lavici na ručník, nebo prostěradlo !
 doporučená doba pro pobyt v kabině je 15 - 20 minut !
 kapacita kabiny infrasauny: max. 4 osoby !
 kapacita vířivé vany: max. 4 osoby !
 nemanipulujte s ovládáním ani vybavením infrasauny, teplota i doba provozu je
přednastavena obsluhou !
 děti do 10 let vstupují v doprovodu osoby starší 18 let !

Důležitá telefonní čísla:
Majitelé objektu:
+420 602 104 700 – Luděk Láska
+420 605 775 053 – Jarmila Lásková Soldátová
HASIČI : 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
POLICIE : 158
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

Tento návštěvní řád nabývá účinností dnem 1. listopadu 2012.

