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REGULAMIN STREFY SAUN BASENU ZADOLE

1. Strefa Saun zlokalizowana jest w budynku Basenu Zadole - obiekt wielofunkcyjny wraz 
z pływalnią zarządzanym przez Katowickie Wodociągi S.A. z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Obrońców Westerplatte 89 (zwanym dalej Administratorem).

2. Strefa Saun jest integralną częścią Basenu Zadole i na jej terenie obowiązują przepisy 
Ogólnego Regulaminu Obiektu oraz niniejszego Regulaminu.

3. Strefa Saun jest czynna w dniach i godzinach ustalonych przez Administratora.

4. Poza godzinami funkcjonowania strefy saun obowiązuje cennik odnowy biologicznej 
lub inne zaplanowane przez Administratora wydarzenie.

5. Przed wejściem na teren Strefy Saun i przed rozpoczęciem korzystania 
z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem.

6. Korzystanie ze Strefy Saun jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 
Regulaminu.

7. Korzystanie ze Strefy Saun jest dozwolone jedynie dla osób od 18 roku życia.

8. Administrator ma prawo wyłączyć z użytkowania część atrakcji Strefy Saun bez 
podania przyczyn, z tytułu czego Klientom nie przysługują żadne roszczenia.

9. Zabrania się wstępu i przebywania w Strefie Saun osobom:

a) których stan wskazuje na spożycie środków psychotropowych lub innych 
środków odurzających albo na znajdowanie się w stanie nietrzeźwości,

b) których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób,

c) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

10. Strefa Saun jest w całości strefą tekstylną, w której przebywa się w strojach 
kąpielowych. Obowiązkowymi okryciami są płaszcze kąpielowe lub ręczniki.

11. Przed wejściem do sauny należy:

a) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,

b) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

c) dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do 
sucha,

d) zdjąć obuwie basenowe i pozostawić pod wejściem do sauny.

12. Podczas korzystania z pomieszczeń Strefy Saun należy bezwzględnie stosować się 
do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników 
Administratora.

13. W saunie suchej należy podłożyć ręcznik pod wszystkie części ciała, aby nie stykały 
się z powierzchnią siedziska. W łaźni parowej ze względów higienicznych, należy 
przemyć siedzisko wężem z wodą.
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14. Opłata za korzystanie ze Strefy Saun to dodatkowa opłata naliczana jest zgodnie z 
cennikiem. Cenniki umieszczone są przy recepcji obiektu oraz na stronie internetowej 
obiektu.

15. Strefa Saun jest STREFĄ CISZY, dlatego zabrania się biegania, hałasowania 
i głośnego prowadzenia rozmów.

16. Zabrania się nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie 
za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

17. Osoby przebywające w Strefie Saun deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną 
do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego 
zdrowia.

18. Z sauny nie mogą korzystać: osoby chore, z podwyższoną temperaturą ciała, cierpiące 
na choroby układu krążenia, klaustrofobię, epilepsję, z chorobami układu 
oddechowego, z nowotworami, kobiety w ciąży oraz osoby niepełnoletnie. Osoby, 
których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry i inne choroby 
zakaźne, grzybicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, 
częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia 
równowagi. Niedopuszczalne są także: brak higieny osobistej, agresywne zachowanie.

19. Zalecane jest, aby ze względów bezpieczeństwa ze Strefy Saun korzystać 
w towarzystwie drugiej osoby.

20. W przypadku złego samopoczucia należy bezwzględnie opuścić saunę i zaalarmować 
personel.

21. Na terenie Strefy Saun bezwzględnie zabrania się:

a) posiadania telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do 
rejestrowania obrazu lub dźwięku,

b) biegania i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

c) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,

d) wnoszenia naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

e) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,

f) wnoszenia artykułów spożywczych, napojów, także alkoholowych, toreb, 
plecaków oraz innych bagaży,

g) korzystania, po wyjściu z sauny lub łaźni, z kolejnych urządzeń (w tym 
basenów) bez uprzedniego umycia ciała pod prysznicem,

h) poruszania się w przestrzeniach ogólnodostępnych strefy bez okrycia 
ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym,

i) zachowań naruszających spokój lub wypoczynek innych korzystających,

3/4



REGULAMIN STREFY SAUN BASENU ZADOLE

j) polewania dyszy parowej lub pieca z kamieniami wodą i innymi płynami oraz 
zasłaniania dyszy lub pieca.

22. W sytuacji niestosowania się do postanowień Regulaminu Strefy Saun lub Regulaminu 
Ogólnego przez osobę korzystającą ze Strefy Saun, a w szczególności w przypadku 
zakłócania porządku publicznego, naruszania dobrych obyczajów bądź zachowywania 
się w sposób powodujący dyskomfort u innych osób korzystających ze Strefy Saun, w 
tym poprzez zachowanie nieodpowiednie do miejsca pobytu, pracownicy Basenu 
Zadole mają prawo wezwać ją do opuszczenia Strefy Saun lub obiektu Basenu Zadole 
bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.

23. Prysznice wrażeń z ciepłą i zimną wodą nie zwalniają z skorzystania z natrysków.

24. Korzystanie ze Strefy Saun jest równoznaczne z tym, że osoba akceptuje 
postanowienia Regulaminu.

Przyjął: Zarząd Spółki Uchwałą 2022- z dnia ^

4/4


