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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY W TRAKCIE SEANSÓW SAUNOWYCH 

 

§1 Definicje 

1. Organizator – organizatorem seansów saunowych jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach. 

2. Obiekt – pomieszczenia sauny oraz przyległe do nich tereny należące do GOS. 

3. Pracownik Obiektu, Personel, Obsługa – osoba zatrudniona przez właściciela Obiektu. 

4. Saunamistrz – osoba prowadząca seanse w saunie, odpowiadająca za przebieg show oraz 

bezpieczeństwo podczas seansu saunowego. 

5. Pomocnik Saunamistrza – osoba wspomagająca pracę Saunamistrza. 

6. Seans Saunowy – ceremonia w saunie przeprowadzana przez Saunamistrza (oraz Pomocnika 

Saunamistrza) polegająca na kilkukrotnym polewaniu pieca wodą z olejkami eterycznymi oraz 

rozprowadzaniu temparatury oraz wilgotności przy użyciu ręcznika lub innych przedmiotów, w trakcie 

trwania którego odtwarzana jest muzyka oraz wykorzystywane są różne elementy show. 

7. Gość – osoba, która zakupiła bilet wstępu na Obiekt. 

 

§2 Informacje ogólne 

1. Regulamin dotyczy wszystkich Gości uczestniczących w Seansach Saunowych i służy on 

zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie Obiektu. Kupno biletu oznacza 

akceptację Gościa wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych 

zarządzeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie trwania seansu, bezpośrednio 

przed i po jego zakończeniu. 

2. Korzystanie z szatni (przebieralni) oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Przebywanie w 

szatniach dozwolone jest wyłącznie w celu zmiany odzienia.  

3. Organizator może nakazać Gościom natychmiastowe opuszczenie Obiektu w przypadku 

stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu. W szczególności dotyczy to Gości, których 

zachowanie uznaje się za niezgodne z zasadami moralnymi i etycznymi. W takim przypadku nie 

przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu.  

4. Organizator może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z Obiektu lub jego 

części (np. w sytuacji przepełnienia lub sytuacjach nietypowych). 

5. Obiekt przeznaczony jest do relaksu, dlatego należy zachować względną ciszę, by nie przeszkadzać 

innym Gościom w korzystaniu z Obiektu, w szczególności w trakcie Seansów Saunowych. 

 

§3 Warunki wstępu na teren obiektu w dniu Seansów Saunowych 

1. Bilet uprawnia do wielorazowego uczestnictwa w Seansach Saunowych podczas jednej wizyty w 

Obiekcie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału Gości na grupy nie gwarantując tym samym 

uczestnictwa we wszystkich Seansach Saunowych. 

3. Z Obiektu może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z 

ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą o 

zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające 

wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób 

będących pod wpływem alkoholu, leków i narkotyków. W przypadkach budzących wątpliwość 

wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego Pracownik Obiektu zadecyduje o 

wpuszczeniu na teren obiektu. 

4. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, jak 

również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie Obiektu jedynie pod nadzorem 
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opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić Obsłudze Obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się 

pod jego nadzorem. 

5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i 

wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna. 

6. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia 

tytoniu i stosowania środków odurzających. Osoby pod wpływem ww. środków nie będą wpuszczane 

na teren Obiektu, a w przypadku spożywania ww. środków na terenie Obiektu osoby te będą 

zmuszone niezwłocznie opuścić Obiekt. W takim przypadku nie będzie przysługiwał zwrot kosztów 

zakupu biletu. 

 

§4 Warunki wstępu na Seanse Saunowe 

1. Goście zobowiązani są do skorzystania z prysznica przed pierwszym skorzystaniem z jakiejkolwiek 

sauny. 

2. Sauna podczas Seansów Saunowych są strefą nietekstylną. 

3. Do sauny należy wchodzić boso. 

4. Przed wejściem do sauny Gość zobowiązany jest do zdjęcia wszelkiej biżuterii i innych ozdób 

mogących spowodować poparzenie. 

5. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać wyłącznie w taki sposób, aby żadna część ciała nie 

dotykała bezpośrednio desek. W tym celu należy użyć np. ręcznika rozkładając go w szczególności 

pod stopy i na oparcie, jeśli Gość ma zamiar się opierać o deski w saunie. 

6. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie Pracownicy Obiektu 

lub Saunamistrz. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych 

substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np. 

ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem. 

7. Poruszanie się po różnych poziomach w saunie wymaga zachowania szczególnej ostrożności. 

8. W przypadku złego samopoczucia należy bezzwwłocznie opuścić saunę i poinformować kogoś z 

Gości lub Pracownika Obiektu. 

9. Z leżaków można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem. 

10. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może 

zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z 

pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. 

11. Po każdym Seansie Saunowym należy bezzwłocznie skorzystać z prysznica. 

 

§5 Dodatkowe postanowienia 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Seansów Saunowych. 

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się pewne odstępstwa od Regulaminu. O zwolnieniu z 

obowiązku przestrzegania części Regulaminu decyduje Organizator lub Pracownik Obiektu. 


