Provozní řád wellness Centra Hastrmánci Modřice
Každý návštěvník realizuje svůj pobyt v prostoru wellness Centra Hastrmánci na vlastní odpovědnost.
Návštěvník je povinen při příchodu na Wellness si neprodleně po příchodu vyzvednout na recepci klíček
od šatní skříňky, jeho přebráním se zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu, dodržování
návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců Centra Hastrmánci.
V případě, že je návštěvník jen jako doprovod, tak musí tuto skutečnost ihned po svém příchodu nahlásit
na recepci.
Při naplnění kapacity areálu nebude povolen vstup dalším návštěvníkům.
Při ukončení pobytu ve wellness centru návštěvník předá na recepci klíček a bude mu vyúčtována částka
za pobyt na wellness, plus případně ostatní objednané služby, které je povinen návštěvník uhradit
hotově dle platného ceníku.
Děti do 15 let mohou do areálu vstoupit jen s doprovodem dospělé osoby.
Do areálu nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými
přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby
zahmyzené a osoby pod vlivem alkoholu a psychotropních látek. Rodinní příslušníci osob postižených
nakažlivou infekční chorobou, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, vyrážkami, obvazy na
těle, rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu.
Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do wellness centra vpuštěny po
předložení lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.
Před vstupem do šaten jsou návštěvníci povinni vyzout se ve vyzouvací zóně a v prostorách wellness
centra se pohybují v čisté bazénové (vhodné k bazénu) obuvi nebo bosi.
Osobní věci si návštěvník uloží v uzamykatelné skříňce v prostoru šaten, které nejsou určeny k ukládání
cenností. Proto doporučujeme, aby si návštěvníci klenoty, peníze, mobilní telefony, notebooky,
fotoaparáty a jiné cennosti uložili do úschovy na recepci za poplatek 100,- Kč.
Za věci odložené mimo šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách provozovatel wellness
centra neodpovídá.
Do prostor wellness centra se zakazuje vnášet osobní zavazadla, alkohol, pití, potraviny a jiné předměty.
Před vstupem do bazénu se návštěvník omyje ve sprchách mýdlem a osprchuje vodou (zejména v oblasti
genitálií) a to bez plavek (pro tyto účely jsou výhradně k dispozici sprchy v šatně, nikoliv u saun).
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Do bazénu vstupuje návštěvník bos, v plavkách nebo plaveckém úboru. Návštěvník se po prostorách
wellness centra pohybuje po celou dobu svého pobytu tak, aby neuklouzl na podlaze. V prostorách
Wellness centra je přísný zákaz běhání.
Lázeň v sauně je doporučena především zdravým osobám, každý návštěvník ji podniká na vlastní
zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
Při sezení na prknech sauny je třeba použít prostěradlo, ručník nebo jinou textilní podložku pod celé tělo
i nohy.
Prostory příchodu a wellness jsou monitorovány kamerovým systémem pro větší bezpečnost zákazníků.
Vstup na bezplavkové plavání je od 18 let.
Pro parkování návštěvníků je primárně určeno parkování na ulici Masarykova.
V prostorách wellness centra je přísně zakázáno:
Vzájemně se potápět, srážet a házet druhé do vody, běhání ve všech prostorách wellness centra a
skákání do vody.
Je zakázáno znečišťovat vodu a ostatní prostory jakýmkoli způsobem.
Vstupovat do bazénové haly a do šaten se žvýkačkou.
Vnášet do wellness centra skleněné předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
Konzumace občerstvení je povolena pouze v určeném prostoru a pouze to, co nabízí občerstvení v místě
wellness centra.
Vnášet na bazén nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve, míče a tenisové míčky, (povoleny
jsou pouze nafukovací rukávy a plavecké brýle).
Stříhání vlasů, nehtů a vousů.
Bezdůvodné volání o pomoc.
Do wellness centra je přísně zakázán vstup zvířatům.
Zákaz provozování sexu, focení a točení choulostivých scén ve všech prostorách wellness centra.
V celém areálu wellness centra platí zákaz kouření.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení wellness centra, jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které
byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení wellness centra, tak na majetku ostatních osob.
Při

ztrátě

klíče

od

šatní

skříňky

je

návštěvník

povinen

uhradit

poplatek

500,-

Kč.

Obsluha wellness centra má právo v případě porušení návštěvního řádu vykázat návštěvníka z
provozovny bez jakékoliv náhrady vstupného.

V Modřicích dne 1. 11. 2022
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