
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY FIŃSKIEJ 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sauny znajdującej się na terenie 

Klubu FitPark. 

2. Na terenie sauny mogą znajdować się tylko osoby uprzednio dokonujące rejestracji w 

recepcji Klubu. 

3. Sauna jest czynna w godzinach 8.00 – 22.00 od poniedziałku do niedzieli. 

4. Korzystając  z sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, 

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Na terenie sauny zabrania się: 

• wchodzeniu w ubraniu oraz obuwiu 

• wykonywania zabiegów kosmetycznych 

• hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów 

• dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych 

• wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych 

• wnoszenia napojów alkoholowych 

• palenia tytoniu 

• niszczenia i uszkadzania wyposażenia 

• nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za 

nieprzyzwoite lub obraźliwe. 

6. Jedzenie dozwolone jest wyłącznie w strefie recepcji Klubu. 

7. Zabronione jest korzystanie z sauny przez osoby, u których oznaki zewnętrzne 

wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, posiadają otwarte 

skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, trudności w oddychaniu, 

zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie. 

8. Zabrania się także korzystania z sauny osobom: 

• bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym 

• osobom z chorobami krążenia (żylaki, przebyty zawał, choroba 

niedokrwienna, nadciśnienie ) 

• osobom chorującym na cukrzycę 

• kobietom w ciąży 

• kobietom w czasie menstruacji 

• osobom pod wpływem alkoholu 

9. Z sauny mogą korzystać tylko osoby powyżej 18 roku życia. Dopuszcza się korzystania  

z sauny osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą ich ustawowych opiekunów, 

pozostawioną (złożoną) w recepcji Klubu. 

10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z sauny ze szczególną 

ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. 

11. Wszelkie skaleczenia, pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać w 

Recepcji Klubu lub skorzystać z czerwonego przycisku sygnalizującego, który znajduje 

się w pomieszczeniu sauny. 



12. Zarząd Parku Wodnego nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania 

niniejszego regulaminu, w szczególności zaistniałe u osób określonych w punktach 8,9 

(zdanie drugie) i 10. 

 


