TOP MOUNTAIN RESORT

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WANNY SPA

1. Wejście do wanny może się odbywać wyłącznie po stopniach.
2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny
3. Podczas wychodzenia i wchodzenia do wanny spa należy zachować
szczególną ostrożność.
4. Przed korzystaniem z wanny należy wziąć prysznic, zmyć ciepłą wodą i
mydłem wszelkie pozostałości makijażu i kosmetyków do ciała , które mogą
utworzyć osad na wannie.
5. Przed wejściem do wanny spa należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe
aby nie zarysować wanny.
6. Woda w wannie ok. ma około +37 stopni . Czas przebywania w
pomieszczeniu max do 2 h Należy dostosować długość przebywania w
wodzie do swojego stanu zdrowia.
7. Kąpiel w wannie spa odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
8. Należy mieć taki kostium kąpielowy aby nie odklejały się od niego elementy
ozdobne np. strasy czy cekiny, które mogą uszkodzić system przepływowy.
9. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4-5 os.
10. Dzieci korzystające z wanny znajdują się pod ścisłym nadzorem rodziców lub
swoich opiekunów.
11. Dzieci do lat 3 korzystają z wanny wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach
przystosowanych do kąpieli wodnych.
12. Osobom przebywającym w wannie spa zabrania się :
- powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i
bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek,

- wchodzenia i wychodzenia z wanny w inny sposób niż po stopniu, z
zachowaniem szczególnej ostrożności o pokrętła sterowania masażami i
panel sterowania
- użytkowania wanny spa gdy dostęp do wanny jest zakazany
- wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów i substancji żywnościowych
lub chemicznych np. szamponów, olejków, soli kąpielowych itp.
- przebywania w wannie w pozycji stojącej
- zanurzania głowy
-manipulowania przy dyszach i pokrętłach , zmieniania ustawionych
parametrów wanny
- chlapania wody z wanny spa na ściany i pomieszczenie , zalewania
podłogi pomieszczenia
11. Osoba korzystające z usługi zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej
instrukcji .
12 Stwierdzone po wyjściu użytkownika nienormatywne i niedozwolone
zabrudzenie wanny środkami kosmetycznymi lub żywnościowymi, oraz innymi
pochodzenia organicznego powoduje konieczność wymiany wody i
sprawdzeniu czy systemy wanny nie zostały uszkodzone. Kosztem wymiany
wody w kwocie 800 zł. netto zostanie obciążony użytkownik. Pozostałe
ewentualne koszty zostaną przedstawione użytkownikowi po sprawdzeniu
systemów przepływowych oraz na podstawie poniesionych kosztów z tym
związanych.

