NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
WELLNESS PENZIONU JEČMÍNEK

Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí sloužícího k relaxaci žádáme hosty
wellness centra penzionu Ječmínek o dodržování tohoto návštěvního řádu.
1. Provozní doba:
Pondělí – pátek

9:00 – 19:00 h.

Sobota - neděle

14:00 – 19:00 h.

2. Hosté si předem rezervují čas návštěvy vířivky či sauny u správce penzionu na tel.
733 106 280 (volejte po-pá 8:00 – 15:00 h.). Každý host je povinen dodržovat
sjednanou dobu, na kterou si jednotlivé služby wellness pronajal.

3. Vstup do wellness centra je na vlastní zodpovědnost hosta s ohledem na jeho
aktuální zdravotní stav.
Vstup je zakázán osobám:
- pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek ,
- trpícím jakoukoliv kožní, vlasovou či infekční chorobou,
- trpícím vysokým krevním tlakem či jinou srdeční chorobou,
- které mají z jakéhokoliv důvodu svým ošetřujícím lékařem zakázáno saunování.

4. Dětem vstup povolen pouze za doprovodu rodičů nebo jiné osoby starší 18-ti let,
kteří za své dítě zodpovídají. Dětem do 1 roku věku není povolen přístup do bazénu
s vířivkou. Děti ve věku 1 – 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou
gumou kolem nohou (nebo v koupacích plenkách).
5. Za ztrátu cenných věcí vnesených do šaten nebo prostor wellness nenese
provozovatel odpovědnost.

6. Ve všech prostorách wellness je zakázáno chovat se hlučně, běhat (hrozí uklouznutí
po mokré dlažbě), skákat do bazénu, či jinak ohrožovat bezpečnost a zdraví své a
ostatních hostů.
7. Před vstupem do vlastního wellness je návštěvník povinen z hygienických důvodů
provést osprchování v umývárně. Poslední fázi sprchování bez použití šamponů,
tělových mýdel apod., které způsobují zvýšenou tvorbu pěny ve vířivce.
8. Poškození vybavení wellness je povinen host, který jej způsobil, nahlásit obsluze a
škodu uhradit provozovateli.
9. Do prostor wellness není povoleno vnášet jakékoliv skleněné nádoby, lahve či
sklenice. Pokud si do wellness objednáte občerstvení z jídelny penzionu, obsluha je
dodá v plastovém nádobí. Pokud hosté chtějí konzumovat vlastní nápoje, vždy
pouze v plastu ! U skla hrozí rozbití a případné poranění návštěvníků wellness.
10. Není dovoleno svévolně vstupovat do bazénu vířivky, pokud je na bazénu kryt !
11. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je k dispozici
lékárnička v prostorách wellness centra a je třeba zavolat obsluhu wellness, která
v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy poranění. Za
poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo
nedodržením tohoto řádu, nepřebírá provozovatel odpovědnost.
12. Wellness zařízení, vířivka a sauna, se spouštějí ze stanoviště obsluhy. U vířivky si
hosté sami spouštějí světlo a masáže tlačítkem na okraji bazénu. Další pokyny pro
použití vířivky a sauny u jednotlivých wellness zařízení.
13. Zakázáno je vstupovat do umývárny a šatny jiného pohlaví.
Provozovatel:
Penzion Ječmínek
Červená Voda 360
561 61

V Červené Vodě dne 1. 4. 2014

