NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ POKYNY
• Při vstupu do šaten si prosím vyzujte boty a uložte je
do skříňky.
• Peníze, mobilní telefony a jiné cennosti si host uloží do
trezoru na recepci, jinak vedení hotelu neručí za vzniklou ztrátu.
• Oblečení uschovává host pouze v prostorách k tomu
určených.
• Držitelé členských karet podepisují podmínky členství.
• Host je povinen dodržovat návštěvní řád a pokyny personálu, klid, čistotu a hygienu prostředí.
• Za zranění a úrazy, které si host přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, vedení hotelu
nenese odpovědnost.
• V případě zdravotních nebo bezpečnostních potížích
informuje host obsluhu.
• Do Active Zone je zakázán vstup osobám v podnapilém
stavu a osobám pod vlivem drog.
• V prostorách Active Zone platí zákaz kouření.
• V prostorách bazénu a saun se host pohybuje ve vlastních hygienických pantoflích.
• Ve společných sprchách platí zákaz holení.
• Dodržujte stanovené délky pobytu v sauně, v bazénu
a v posilovně.
• Při odchodu host odevzdá zapůjčené prádlo a klíč od
skříňky.
• Provozní řád je k nahlédnutí na recepci.
• Dětem do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu
dospělé osoby (platí pro fitness, bazén i saunu), tato
dospělá osoba zodpovídá za chování doprovázených
dětí.

POSILOVNA

BAZÉN A RELAXAČNÍ PROSTORY

• Vstup do posilovny je povolen pouze osobám v dobrém
zdravotním stavu.

• Před vstupem do bazénu použijte toaletu a důkladně se
omyjte mýdlem (bez plavek).

• Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté sálové obuvi a v čistém sportovním oblečení.

• Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách evropského typu.

• Přísný zákaz cvičení naboso.

• V okolí bazénu je zakázáno běhat a dělat hluk, vzájemně
se potápět a srážet druhé osoby do bazénu.

• Při cvičení na posilovacím stroji používejte podkladový
ručník.
• Uklízejte prosím po sobě nářadí a cvičební pomůcky.
• Zákaz vstupu dětem mladším 8 let.
SAUNA
• Kapacita sauny je 9 osob na jeden saunovací cyklus.
• Sauna je společná pro muže i ženy.
• Do sauny je zákaz vstupu v plavkách, prostěradlo i ručník Vám zapůjčí na recepci.

• Je zakázáno skákat do bazénu. Vstup do bazénu je povolen pouze po schodech.
• Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi na mokré podlaze
v okolí bazénu.
• Zákaz používání skleněných a keramických předmětů
v okolí bazénu.
• Do bazénu nemají přístup děti do 1 roku. Děti ve věku
1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.

• Sauna je určena pouze zdravým osobám. Každý návštěv- Pohotovostní lékařská služba
ník ji podstupuje na vlastní odpovědnost.
Hasiči
• Použití sauny je zakázáno osobám, které trpí příznaPolicie
ky akutního onemocnění (horečkou, kašlem, zarudlými
spojivkami apod.), dále osobám se zjevným poškozením
pokožky. Vstup je rovněž zakázán osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž
příslušníci trpí některou infekční chorobou.
• Před použitím sauny z hygienických důvodů laskavě
použijte toaletu, sprchu, řádně se omyjte mýdlem a
opláchněte čistou vodou.
• Před použitím ochlazovacího bazénu se prosím osprchujte.

155
150
158

