REGULAMIN SUNARIUM PRZY PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
I.
Założenia ogólne
1. Saunarium jest integralną częścią basenu przy Pl. Powstańców w Chorzowie i obowiązują na jego
terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
2. Saunarium jest otwarte zgodnie z dostępnym harmonogramem.
3. Przed wejściem do pomieszczeń Saunarium należy zapoznać się z regulaminem.
4. Przy korzystaniu z pomieszczeń Saunarium należy bezwzględnie stosować się do regulaminu,
instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników obiektu.
5. Zakup biletów oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów
i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie.
6. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Saunarium regulują
regulaminy umieszczone przed wejściem do Saunarium. Każda osoba z nich korzystająca jest
obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich
zapisom.
II.
Płatności, wstęp
1. Rozliczanie pobytu w Saunarium odbywa się w oparciu o aktualny cennik.
2. Wstęp do pomieszczeń Saunarium odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej
Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym
cennikiem usług obiektu.
3. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i usług na terenie Saunarium, na które został
wykupiony i podlega rozliczeniu oraz zwrotowi przy wyjściu w kasie obiektu.
4. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu
przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez
bramkę przy kasie.
5. Zarządzający może czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń Saunarium ze względu na
przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
6. Maksymalna ilość osób korzystających w tym samym czasie z Saunarium wynosi 20.
III.
Zasady korzystania z Saunarium
1. Saunarium jest dostępne dla osób od 16 roku życia, od poniedziałku do piątku, do godziny 20:00
oraz w sobotę i niedzielę do 18:00.
2. Od poniedziałku do piątku, od godziny 20:00 oraz w sobotę i niedzielę od godziny 18:00
Saunarium jest dostępne tylko dla osób pełnoletnich. W tym czasie Saunarium jest strefą
„nietekstylną” co oznacza, iż mogą w niej przebywać osoby nagie posiadające ręcznik,
prześcieradło kąpielowe lub bawełniany szlafrok kąpielowy. Osoby wchodzące do tego obszaru
powinny zdjąć stroje kąpielowe, kąpielówki.
3. Każdą osobę wchodzącą do pomieszczeń Saunarium, obowiązuje posiadanie na jego terenie
minimum jednego ręcznika (zaleca się dwa).
4. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do pomieszczeń Saunarium skorzystanie z natrysku
(także po skorzystaniu z WC).

5. Przed wejściem do wanny schładzającej należy skorzystać z natrysku (bez stosowania kosmetyków
tj. żelu pod prysznic, szamponu etc.). W wannie schładzającej zabrania się używania środków
chemicznych.
6. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim ich przykryciu ręcznikiem lub
prześcieradłem.
7. Korzystanie z atrakcji Saunarium odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby
o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po
konsultacji ze swoim lekarzem.
8. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie wypadku.
9. Nie zaleca się wchodzenia do Saunarium z metalową biżuterią, w okularach korekcyjnych i szkłach
kontaktowych.
10. Zabrania się korzystania na terenie Saunarium z aparatów fotograficznych i kamer.
11. Z Saunarium nie mogą korzystać osoby cierpiące na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą
o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawią o zapobieganiu
zakażeniom) oraz osoby cierpiące na zakaźne czy nieestetyczne wyglądające wysypki skórne,
mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod
wpływem alkoholu, leków i innych środków odurzających.
12. Użytkownicy Saunarium są zobowiązani do zachowania, które nie jest sprzeczne z panującymi
obyczajami i normami bezpieczeństwa porządku. Wszyscy korzystający z pomieszczeń
przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
13. Osoby przebywające na terenie Saunarium i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w
tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie,
nieprzestrzegające strefy ciszy, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego
regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników obiektu mogą zostać usunięte z
terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego
i cywilnego.
14. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Saunarium ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
15. Niektóre z wyżej wymienionych punktów regulaminu mogą nie mieć zastosowania w przypadku
wydarzeń specjalnych, w tym także tych, które będą się odbywać w godzinach otwarcia
Saunarium.
16. MORiS Chorzów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe
z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
17. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do dyrektora MORiS - Alina Zawada tel. 32 2417 050, email:
dyrektor@moris.chorzow.pl

