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SAUNY
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Sauna czynna jest w godzinach otwarcia klubu.
.
Prawo do samodzielnego korzystania z sauny maj¹ Klienci, którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia.
.
Dzieci i osoby niepe³noletnie mog¹ korzystaæ z sauny tylko pod opiek¹ rodziców.
.
Klient zobowi¹zany jest do zapoznania siê z zasadami metodycznymi korzystania z sauny.
.
Wejœcie do sauny jest dozwolone wy³¹cznie bez obuwia.
.
Ka¿dy klient musi posiadaæ w³asny czysty rêcznik - do u¿ytku wewn¹trz sauny.
W kabinie sauny zabrania siê stosowania w³asnych olejków zapachowo-eterycznych i innych œrodków.
Sauny powinny byæ wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wy³¹cznie jako forma odnowy
.
biologicznej. Nie wolno niszczyæ wyposa¿enia i zanieczyszczaæ kabiny sauny oraz natrysków.
9. Obs³uga Klubu ma prawo i obowi¹zek kontroli czystoœci i sprawnoœci urz¹dzeñ sauny w ka¿dej chwili,
.
nawet w czasie korzystania z sauny przez Klientów.
10. W przypadku zauwa¿enia nieprawid³owoœci dzia³ania kabiny sauny (niska temperatura) prosimy
.
o kierowanie uwag do obs³ugi Klubu.
11. Podczas pobytu w saunie Klient jest zobowi¹zany do stosownego, kulturalnego zachowania.
.
12. Ka¿dy Klient jest zobowi¹zany do zapoznania siê i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
.
Regulaminu Klubu
13. Skargi i wnioski nale¿y wpisywaæ do Ksi¹¿ki Skarg i Wniosków znajduj¹cej siê w recepcji Klubu.
14. Przestrzeganie regulaminu pozwoli na sprawn¹ realizacjê programu i obs³ugê naszych Klientów
.
oraz zachowanie przyjemnej relaksowej atmosfery.

ZASADY METODYCZNE
KORZYSTANIA Z SAUNY
1. Z sauny mog¹ korzystaæ wy³¹cznie osoby zdrowe.
.
2. Do k¹pieli w saunie trzeba zaopatrzyæ siê w obuwie typu klapki, japonki, myd³o oraz dwa rêczniki;
.
jeden s³u¿y do wycierania siê drugi jako podk³adka na ³awê.
3. Korzystanie z sauny po obfitym posi³ku nie jest wskazane.
.
4. Przed wejœciem do sauny nale¿y zdj¹æ wszystkie przedmioty metalowe, gdy¿ mog¹ staæ siê przyczyn¹
.
poparzeñ cia³a.
5. Przed przyst¹pieniem do k¹pieli w saunie nale¿y umyæ ca³e cia³o pod prysznicem myd³em i ciep³¹
.
wod¹ a nastêpnie wytrzeæ do sucha.
6. Jeden cykl k¹pieli trwa oko³o 25 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gor¹cym pomieszczeniu,
a nastêpnie 8 - 12 minut stopniowe och³adzanie cia³a wod¹ ( w cyklu drugim i trzecim przebywanie
.
w gor¹cym pomieszczeniu nie powinno byæ d³u¿sze ni¿ 10 minut ).
7. K¹piel rozpoczyna siê od ³aw niskich stopniowo przechodz¹c na wy¿sze, w zale¿noœci od samopoczucia.
8. Na ³awach mo¿na siedzieæ lub le¿eæ.
.
9. W celu przystosowania uk³adu kr¹¿enia do prawid³owego funkcjonowania w pozycji stoj¹cej, wskazane
jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjêcie pozycji siedz¹cej z opuszczonymi
.
nogami.
10. Stosowaæ stopniowe och³odzenie organizmu, gdy¿ gwa³towne och³adzanie cia³a jest szkodliwe
.
dla ustroju.
11. W ka¿dym etapie k¹pieli nale¿y dbaæ o dobre przegrzanie ustroju i dostateczne jego wych³odzenie.
12. K¹piel w saunie koñczy siê zawsze dostatecznym wych³odzeniem ustroju wod¹ - niewskazane jest
.
u¿ywanie myd³a.
13. Po saunie nale¿y wypocz¹æ oko³o 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych iloœciach
.
(oko³o 0,5 - 1 l) wód mineralnych lub soków.
14. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysi³ku fizycznego.
.
15. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazuj¹ce na nietolerancjê k¹pieli w saunie, nale¿y zg³osiæ obs³udze
.
Klubu.
16. Temperatura k¹pieli 90-95oC.
.

