Návštěvní řád wellness Penzionu Horácko

1) Všeobecné údaje
Název a sídlo sauny
Telefonní číslo
Pohotovostní lékařská služba
Požární útvar
Servisní služba
Kapacita sauny

: Penzion Horácko, 592 04 Tři Studně 104
: 566 619 228
: tel. 155
: tel. 150
: tel. 603 867 213
: 5 osob

2) Chování ve wellness a sauně
-

Návštěvník je povinen dodržet tento provozní řád
Sauna je doporučena pouze zdravým osobám a každý návštěvník ji podniká na vlastní
zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
Vstup do všech prostorů je povolen pouze ve vhodné koupací obuvi. Návštěvníci wellness
neubytovaní v penzionu se přezouvají ve vstupním vestibulu a boty ukládají v botárně
V celém prostoru platí přísný zákaz kouření, a to včetně odpočívárny.
Do prostorů wellness zakázáno přinášet jakékoli skleněné nádoby. Nápoje a mycí prostředky musí
mít návštěvník v plastových obalech.
V prostoru wellness není dovoleno konzumovat jídlo
V průběhu vlastní saunovací lázně, od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně pobytu
v odpočívárně je návštěvník nahý.
Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, odpočívárny a šatny používá
k podložení těla osuška, nebo jiná vhodná textilie.
Před každým vstupem do prohřívárny je návštěvník povinen se osprchovat a následně osušit
Pobyt dětí je povolen pouze za dozoru dospělé osoby.
Doporučená doba saunovací lázně je 3 x 6-10 minut.

3) Hygiena provozu
-

Úklid v sauně zajišťují zaměstnanci penzionu. Potřeby úklidu a čištění se ukládají v úklidové
místnosti.
Všechny prostory sauny, předměty a zařízení se průběžně udržují v čistotě. Jednou denně po
skončení provozu se myjí vlhkým hadrem dřevěné části a čisticím prostředkem ostatní prostory
sauny a vydezinfikují se dezinfekčním prostředkem. Dveře, omyvatelné části stěn a ostatní nábytek
včetně radiátorů topení apod. se nejméně jednou týdně otírají čistým hadrem navlhčeným v
dezinfekčním prostředku. Záchodová sedadla, držadla, kliky dveří a okolí klik se musí nejméně
jednou denně omýt dezinfekčním prostředkem.

4) Odpovědnost za provoz sauny
-

Zařízení sauny uvádí v činnost, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá provozní
penzionu.
V zájmu bezpečnosti návštěvníků sauny je provozní, či jím pověřená osoba, povinen v průběhu
saunovacího cyklu kontrolovat stav sauny i saunujících se osob
Uživatelé sauny jsou povinni neprodleně uposlechnout organizačních pokynů provozního
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