Regulamin korzystania z Solnej Chaty
1. Solna Chata jest ogólnodostępnym pomieszczeniem relaksacyjnym, naturalnym
inhalatorium jodowym, która jest integralną częścią Ośrodka RehabilitacyjnoWypoczynkowego Polanika, stanowiącego własność Amid Prestige Mikołajczyk
&Michoń sp. J. z siedzibą w Chrustach
2. Korzystanie z Solnej Chaty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego regulaminu.
3. Solna Chata czynna jest w okresie od kwietnia do października w godzinach: - 08:00 –
20:00.
4. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych przez tężnię Solną Chatę zobowiązane
są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w
Recepcji Ośrodka. Osoby przebywające w Solnej Chacie bez wykupionego biletu
wstępu zostanie obciążona karą finansową w kwocie 100 PLN.
5. Przy zakupie biletu pobierana jest kaucja zwrotna za wydanie klucza w kwocie
50 PLN. W przypadku zagubienia klucza kaucja nie podlega zwrotowi.
6. Zalecany jednorazowy seans powinien trwać 45 min.
7. Z Solnej Chaty mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości
nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
8.

Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać na terenie Solnej Chaty wyłącznie pod
opieką osób pełnoletnich.

9. Każdy korzystający z Solnej Chaty przebywa w niej na własną odpowiedzialność.
Zalecana jest wcześniejsza konsultacja lekarska.
10. Z Solnej Chaty nie mogą korzystać osoby:
a) po przebytym zawale mięśnia sercowego,
b) z niewydolnością naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza osoby z niskim ciśnieniem
tętniczym,
c) z ostrym stanem zapalnym i gorączką,
d) z nadczynnością tarczycy,
e) nadwrażliwe na jony zawarte w solance.
11. Wszelkie pogorszenie samopoczucia w trakcie z korzystania z Solnej Chaty należy
niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.
9. Na terenie Solnej Chaty zabrania się:
a) spożywania posiłków,
b) picia napojów,
c) spożywania alkoholu,
d) samowolnego ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu,
e) niszczenia i zaśmiecania pomieszczenia,
f) hałaśliwego zachowania zakłócającego innym korzystanie z tężni.
12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

13. Ewentualne uwagi dotyczące pracy Solnej Chaty należy zgłaszać Pracownikowi
Recepcji Ośrodka.
14. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, nierespektujące przepisów
regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi mogą być usunięte z
terenu obiektu.
15. Na terenie Solnej Chaty obowiązuje całkowity zakaz:
a. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających,
b. przebywania zwierząt,
c. wnoszenia własnych napojów oraz żywności,
d. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
e. hałaśliwego zachowania, zakłócającego atmosferę relaksu,
f. ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu.
16. W czasie seansu jednorazowo na terenie Solnej Chaty może przebywać maksymalnie 9
osób.
17. Obsługa Solnej Chaty Ośrodka Polanika nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub
pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze
18. Za zniszczenia, zgubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w
wysokości 100% wartości wyposażenia
19. Ośrodek Polanika nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane
nieprzestrzeganiem regulaminu Solnej Chaty oraz poleceń upoważnionego personelu

