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Regulamin centrum spa & wellness 
HOTELU STARA POCZTA

1. Korzystających z basenu i sauny obowiązuje strój kąpielowy.

2. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 12.00 do 22.00.

3. Basen ma następujące wymiary : długość – 10 m, szerokość – 4 m, głębokość – 1,3 m.

4. Osoby do lat 18-tu mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osoby dorosłej.

5. Obowiązuje obuwie zmienne.

6. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby z widocznymi chorobami skórnymi  
nie będą wpuszczane na basen.

7. Jednorazowo w basenie może przebywać 8 osób.

8. Wszystkie osoby wchodzące na basen zobowiązane są skorzystać z natrysku. 

9. Po wyjściu z sauny – natrysk obowiązkowy.

10. Zabrania się biegać i skakać do wody.

11. Nie wolno palić tytoniu, spożywać posiłków, wprowadzać zwierząt.

12. Nie wolno prowadzić działalności konkurencyjnej, a w szczególności nauki pływania oraz innych zajęć.

13. Osoby naruszające porządek będą natychmiastowe usuwane z basenu.

14. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną.

15. Skargi i wnioski należy zgłaszać dyrektorowi hotelu.

16. Za przedmioty wartościowe nie zostawione w kasie pracownicy HOTELU STARA POCZTA nie ponoszą odpowiedzialności.

17. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga dyrektor.
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1. Swimsuit compulsory.

2. Swimming-pool is open every day from 12.00 p.m. to 10.00 p.m.

3. Swimming-pool dimensions: 10.0 m long, 4.0 m wide, 1.3 m deep.

4. People under 18 can enter to the pool under supervision of adults.

5. Change your shoes.

6. Drunk people or with visible skin changes are forbidden to access swimming-pool.

7. 8 people are allowed to stay in the swimming-pool at one time.

8. Take shower before entering the swimming-pool.

9. Take shower after leaving sauna.

10. No running. No jumping into water.

11. No smoking. Do not bring animals. Do not have meals.

12. No competitive business activity is allowed, in particular swimming classes or others.

13. Each person violating the order will be immediately requested to leave the premises.

14. Each person destroying equipment will be prosecuted to maximum extent.

15. Complaints are to be submitted to the manager.

16. SPA and Wellness Center personnel will only be liable for valuable items leaving at the reception (at the checkout).

17. The manager has the final opinion on matters which are not included in the regulations.

Spa & wellness centre regulations 
HOTEL STARA POCZTA


