REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY WYPOCZYNKOWEJ.
Zapraszamy do korzystania ze strefy basenowej, groty solnej oraz strefy Saun od piątku do
niedzieli w godzinach 9:00 – 21.00.
Znajdują się tutaj basen, sauna sucha, sauna infrared i łaźnia parowa, grota solna oraz jacuzzi.
Najnowsze informacje związane z działaniem Strefy SPA tj. basenem, sauną suchą, grotą solną,
znajdziecie Państwo zawsze na naszej stronie internetowej. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc
oraz nie udzielamy informacji o aktualnym obłożeniu basenu.
Zasady korzystania ze Strefy SPA
1. Ze względu na obostrzenia wynikające z COVID-19, ze Strefy SPA w Ośrodku
wypoczynkowym Eden mogą korzystać goście hotelu, goście zakwaterowani w domkach oraz
w miarę wolnych miejsc Goście indywidualni z zastrzeżeniem, iż wejścia są możliwe według
aktualnej dostępności miejsc, a recepcja ma prawo odmówić sprzedaży biletu w przypadku
zbyt dużego obłożenia Strefy SPA .
2. Godziny otwarcia:
piątek niedziela
9:00-21:00
3. Godziny otwarcia z dostępem do saun:
piątek niedziela
16:00 – 21:00
4. Niezbędne jest zachowanie dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi
w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj. szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika
i utrzymaniu minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w
basenie.
5. Obiekt jest wyposażony w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni,
przy

umywalce

w

toalecie

oraz

w

pomieszczeniu

z

natryskami.

6. Użytkownicy przy wejściu na teren obiektu są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

7. W przypadku jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, zaleca się
korzystanie pojedynczo lub w kilka osób, które na co dzień mieszkają ze sobą.

8. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:
- prowadzimy dezynfekcję kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
- zamieściliśmy czytelną informację przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni
osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
- zgodnie z wytycznymi Sanepidu, w poczekalniach usunięte zostały krzesła i ławki.
Informacje o godzinach korzystania z basenu


Basen otwarty jest w dniach: piątek - niedziela w godzinach od 09:00 do 21:00 (ostatnie
wejście o 19:55),



wejście na basen jest określone w cenniku Strefy SPA



pozostałe usługi lub usługi nie objęte pakietem pobytowym: Wypożyczenie szlafroków
10zł za sztukę .



wykupienie biletu wstępu na basen jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
Basenu,



dokonanie rezerwacji pobytu w hotelu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
Basenu.

Dodatkowe informacje:








temperatura wody w basenie to 26-29°C,
temperatura wody w jacuzzi to 36°C,
Wejście dla dzieci do lat16, tylko pod opieką osoby dorosłej, osoba dorosła zobowiązana
jest również do wykupienia biletu wstępu.
Wejście na teren strefy SPA wyłącznie w stroju kąpielowym i klapkach.
Przed wejściem do strefy SPA (basen i jacuzzi ) obowiązkowy jest prysznic.
W przypadku korzystania z sauny, prysznic jest obowiązkowy zarówno przed jak i po
wyjściu.
Na terenie strefy SPA, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

9. Regulamin Strefy SPA podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie: – na stronie
internetowej www.edensc.com – w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy
czynnościach rezerwacyjnych, oraz na terenie strefy wypoczynkowej.
10. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo i personel Ośrodka
i obowiązuje od dnia 1.07.2020 r.
11. Goście korzystający z usług Strefy SPA, zobowiązują się przestrzegać postanowień
niniejszego regulaminu.

