
Regulamin I Wieczoru Saunowego 
 

        08.03.2020 Basen pl. Powstańców Śląskich 
 
 
 

 

Cel imprezy 
 

1. Włączenie się w obchody Światowego Dnia Kobiet 
2. Promocja oferty Saunarium przy pl. Powstańców Śląskich 
3. Popularyzacja i upowszechnienie kultury poprawnego saunowania jako formy 

rekreacji i spędzania czasu wolnego.  
 

Ramowy program Imprezy: 
 

18:00 – rozpoczęcie imprezy i przywitanie Uczestników 

 18:00-21:00 – ceremonie zapachowe w saunie suchej oraz łaźni parowej 

 21:00 – zakończenie imprezy 

Uczestnictwo 
  

1. Wieczór Saunowy jest imprezą skierowaną tylko do Kobiet. 

2. Impreza odbywa się na terenie Saunarium, które jest integralną częścią basenu przy Pl. 

Powstańców w Chorzowie -  obowiązują na jego terenie przepisy regulaminu ogólnego 

oraz regulaminu saunarium. 

3. Udział w imprezie jest płatny i wynosi 60 zł od osoby. 

4. W cenie uwzględniony jest pobyt na terenie Saunarium, uczestnictwo w Ceremoniach 

Zapachowych zgodnie z harmonogramem danej grupy, korzystanie z jacuzzi, słodki 

poczęstunek oraz kawa/herbata i napoje podczas imprezy.  
5. Sprzedaż biletów prowadzona jest do 08.03.2020 w kasach biletowych basenu przy Pl. 

Powstańców Śląskich 1 w godzinach otwarcia obiektu.  
6. W celu zapewnienia pełnego uczestnictwa w ceremoniach zapachowych, uczestnicy 

zostaną podzieleni na dwie grupy, biorąc udział w seansach przypisanych do danej 

grupy. 

7. Ilość miejsc jest ograniczona do 15 Uczestników na każdą z dwóch grup. 

8. Wejście na imprezę odbywa się na podstawie okazania vouchera/biletu wstępu.  

 

 

Zasady korzystania z Saun oraz Basenu podczas Wieczoru Saunowego 
  

1.  Impreza ma na celu promowanie zasad poprawnego saunowania. Saunarium w trakcie 

trwania imprezy pozostaje strefą „nietekstylną”, co oznacza, iż mogą w niej przebywać 

osoby nagie posiadające ręcznik, hammam, prześcieradło kąpielowe lub bawełniany 

szlafrok kąpielowy. Osoby wchodzące do tego obszaru muszą zdjąć stroje kąpielowe. 

2.  Podczas seansów saunowych obowiązuje bezwzględny nakaz poprawnego saunowania, 

tj. rozłożenia ręcznika pod całą powierzchnią ciała (również pod stopy, za plecy). 

3.  Zaleca się zabrać do strefy saun co najmniej dwa ręczniki. 



4.  W trakcie Wieczoru Saunowego dostępne będą dwie niecki jacuzzi oraz basen. 

Korzystanie z jacuzzi oraz basenu możliwe jest jedynie w stroju kąpielowym po 

uprzednim skorzystaniu z prysznica. 

 

 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie regulaminu Imprezy oraz obiektu. 
Nieznajomość regulaminu nie uzasadnia jego nieprzestrzegania.   

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu w uzasadnionych 
przypadkach. Do organizatora należy interpretacja regulaminu oraz rozstrzygania w 
sprawach w nim nie ujętych.   

3. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 


