Návštěvní řád říční sauny a odpočívadla Saunalautta (dále jen sauna)
v Rekreačním a sportovním centru Slezská plovárna (dále jen centrum)

15. V prostorách sauny je zakázána konzumace potravin a nápojů.
16. Do prostoru sauny je zakázáno přinášet skleněné a ostré předměty.
17. Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek, šetřit vybavení provozu a svým chováNávštěvníci jsou povinni dodržovat tento návštěvní řád pro zajištění bezpečného
ním neobtěžovat ostatní návštěvníky. Jakékoliv poškození vybavení sauny je návštěvník,
provozu a zdravého prostředí. V případě porušení řádu může být porušitel vykákterý jej způsobil, povinen uhradit provozovateli.
zán z prostor sauny i centra.
18. V prostorách sauny se návštěvníci pohybují bez plavek. Při saunování používají prostěradlo. Při vycházení ze sauny používají župan, osušku nebo prostěradlo.
1.
Vstup do prostor sauny je návštěvníkům povolen jen v provozní době a po
19. Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu ve všech prostorách areálu a z hygiezaplacení vstupného nebo po předložení platné vstupenky.
nických důvodů je nutné, aby se před vstupem do sauny osprchovali. Sauna se střídá s
2.
Správce má právo neumožnit vstup při naplnění kapacity sauny nebo osoochlazovací lázní. Po ochlazení je lépe setrvat na studeném vzduchu až do úplného pocitu
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11. V sauně je zakázáno používat přípravky, které mohou poškodit vybavení
nebo znečistit prostor, jako jsou oleje, krémy, peelingy nebo med. Vnášení těchto
přípravků do prostoru sauny bude pokutováno částkou 500,- Kč.
12. V prostorách sauny je zákaz používání jakýchkoliv audiovizuálních zařízení
(mobilní telefony, tablety, mp3, fotoaparáty, drony, iPod apod.)
13. Za ztrátu cenných věcí vnesených do šaten nebo prostor sauny nenese provozovatel odpovědnost.
14. V prostorách sauny je zakázáno chovat se hlučně, běhat či jinak ohrožovat
bezpečnost a zdraví své a ostatních návštěvníků.
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11. V sauně je zakázáno používat přípravky, které mohou poškodit vybavení
nebo znečistit prostor, jako jsou oleje, krémy, peelingy nebo med. Vnášení těchto
přípravků do prostoru sauny bude pokutováno částkou 500,- Kč.
12. V prostorách sauny je zákaz používání jakýchkoliv audiovizuálních zařízení
(mobilní telefony, tablety, mp3, fotoaparáty, drony, iPod apod.)
13. Za ztrátu cenných věcí vnesených do šaten nebo prostor sauny nenese provozovatel odpovědnost.
14. V prostorách sauny je zakázáno chovat se hlučně, běhat či jinak ohrožovat
bezpečnost a zdraví své a ostatních návštěvníků.

3

