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REGULAMIN OGÓLNY STREFY SAUN 

1. Strefa Saun jest integralną częścią Kompleksu Termalno-Basenowego i obowiązują na jej 

terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu; 

2. Przed wejściem do pomieszczeń Strefy Saun należy zapoznać się z regulaminem; 

3. Przy korzystaniu z pomieszczenia Strefy Saun należy bezwzględnie stosować się do 

regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez 

pracowników Kompleksu Termalno-Basenowego; 

4. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Strefy Saun regulują 

regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji. Każda osoba 

korzystająca z atrakcji jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i 

podporządkowania się ich zapisom; 

5. Rozliczanie pobytu w Strefie Saun odbywa się w oparciu o cennik ustalony przez Zarząd 

PGK TERMY Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie; 

6. Wstęp do pomieszczeń Strefy Saun odbywa się na podstawie transpondera Systemu 

Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z 

obowiązującym w Kompleksie Termalno-Basenowym cennikiem usług; 

7. Z urządzeń Strefy Saun korzystać mogą osoby, które ukończyły 13 rok życia; 

8. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w pomieszczeniach Strefy Saun wyłącznie pod opieką 

osób pełnoletnich; 

9. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń Strefy Saun ze 

względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających; 

10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do pomieszczeń Strefy Saun dokładne umycie 

całego ciała pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp; 

11.  W Strefie Saun obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi 

higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek 

metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa 

korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni: 

a. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała 

b. dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do 

połowy uda  

12. Opłata za korzystanie z atrakcji Strefy Saun naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem; 

13. W Strefie Saun Kompleksu Termalno-Basenowego ze względu na brak strefy nagości 

obowiązuje odzienie wierzchnie; 

14. Osoby korzystające ze Strefy Saun zobowiązane są do bezwzględnego posiadania suchego 

ręcznika kąpielowego, który należy położyć na ławie. Ręcznik powinien leżeć pod całą 

powierzchnią ciała; 
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15. W razie nieposiadania ręcznika, Goście mają możliwość odpłatnego ich wypożyczenia w 

Recepcji Strefy Saun; 

16. Opłata za wypożyczenie ręcznika wynosi 2,00 zł (brutto); 

17. Przy pobraniu ręcznika naliczana jest również kaucja w wysokości 40,00 zł (brutto). Kaucja 

zostaje doliczona do transpondera i usunięta po oddaniu ręczników; 

18. Opłata i kaucja naliczane są automatycznie po przyłożeniu transpondera do czytnika; 

19. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji Strefy Saun kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności; 

20. Z atrakcji Strefy Saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości 

nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów;  

21. Nie zaleca się korzystania z atrakcji Strefy Saun osobom:  

 chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych, 

 chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, 

ostre infekcje i stany astmatyczne, 

 z gorączką, 

 kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży, 

 zmęczonym i w stanie intoksykacji; 

22. Korzystanie z atrakcji Strefy Saun odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o 

niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po 

konsultacji ze swoim lekarzem); 

23. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie 

wypadku; 

24. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W 

przypadku przebywania w pomieszczeniach Strefy Saun w okularach korekcyjnych, okulary te 

muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie; 

25. Korzystanie na terenie Strefy Saun z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się 

wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu obiektu; 

26. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, 

w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w 

obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń 

służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu, 

niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego; 

27. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody; 

28. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje 

rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 5 dni od daty 

pozostawienia; 
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29. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w Recepcji Strefy Saun oraz Kasach Kompleksu Termalno-

Basenowego; 

30. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz 

kierownictwo basenu; 

31. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie 

przestrzegania niniejszego regulaminu; 

 

 

Uniejów, dn. 05.11.2019 

 

 

 

 

 


