
РОЗПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ 

Зона Саун 

 

1. Зона саун є невід'ємною частиною критого  плавального басейну 

QARIUM Kępno (рівень "0"). 

2. Перед входом до зони саун і перед початком користування окремих 

пристроїв слід ознайомитися з даним розпорядком. 

3. Особи, що користуються зоною саун перед входом, зобов'язані до 

прочитання свого басейнового пояса на ворітечку і носіння його під час 

перебування в саунах. 

4. Особи до 16-go року життя можуть перебувати в приміщеннях зони 

саун виключно під опікою повнолітніх опікунів. 

5. Користування зоною саун через осіб у віці нижче 16 років, може 

відбуватися тільки у визначених через адміністрацію порах / сеансах. 

Інформацію про терміни сеансів можна отримати в обслуговування об'єкту 

та на сторінці плавального басейну. 

6. На території зони саун обов'язує заборона внесення і споживання 

алкогольних напоїв. 

7. У зоні саун обов'язує цілковита заборона внесення мобільних телефонів, 

таблетів, фотоапаратів і камер. 

8. Під час користування саунами оздоблених з деревини (сухиш і 

інфрачервоних) необхідне є вживання рушника для цілого тіла і стоп, так 

щоб уникнути безпосереднього контакту тіла з дерев'яною поверхнею. 

9. Після виходу з саун, перед зануренням в басейні із зимною водою, слід 

безумовно скористатися душом. 

10. У приміщеннях саун забороняється бігати, шуміти та порушувати спокій 

інших клієнтів. 

11. У рамках правильної культури саунування в просторі зони саун не 

допускається перебування в купальниках. До укриття тіла необхідне є чисте 

вбрання саунове, виконуюче гігієнічні та естетичні вимоги, такий як: хустка, 

pareo, рушник, простирадло. 

12. У відповідні дні в саунах і банях QARIUM Kępno можливо буде 

перебування голяка, вживаючи до підкладення під сидіння та укриття тіла 

рушників, хусток, pareo або простирадл.  



13. За загублені або крадені речі, які не були віддані через клієнта біля 

входу до депозиту у басейнових касах, QARIUM Kępno не несе 

відповідальності. 

14. Особи з проблемами із здоровям повинні користуватися з перебування 

в зоні саун виключно після консультації з лікарем. За наслідки, виникаючі з 

перебування в зоні саун QARIUM Kępno, не несе відповідальності. 

15. Обслуговуванням саун і пристроїв, що знаходяться в них, займаються 

виключно працівники QARIUM Kępno. 

16. Особи, порушники громадського порядку, положення розпорядку та 

обслуговування, що не застосовуються до рекомендацій, можуть буті 

випрошені з території об'єкту без можливості клопотання про повернення 

понесених коштів. 

17. Всі зауваження і питання слід заявляти обслуговуванню зони саун. 

18. Можливі скарги приймаються у письмовій формі в касах плавального 

басейну. 


