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REGULAMIN OGÓLNY STREFY SPA i SAUNARIUM 

PARKU WODNEGO KOSZALIN 
 

1. Regulamin strefy spa i saunarium w kompleksie Park Wodny Koszalin służy zachowaniu 

bezpieczeństwa, porządku i czystości oraz obowiązuje wszystkich klientów przebywających na 

jej terenie. 

2. Przed wejściem na teren strefy spa i saunarium w kompleksie PARKU WODNEGO 

KOSZALIN, należy zapoznać  się z treścią niniejszego regulaminu oraz stosować  się do niego, 

a także instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń i informacji udzielanych przez personel. 

3. Przyjmuje się, że osoba korzystająca ze strefy spa i saunarium zapoznała się z niniejszym 

regulaminem, wewnętrznymi instrukcjami, tablicami ostrzegawczymi oraz znakami 

umieszczonymi na terenie Strefy i go akceptuje. 

4. Nieprzestrzeganie zapisu w ust. 3 może doprowadzić do wypadków, za które Zarządzający strefą 

spa i saunarium Parku Wodnego Koszalin nie będzie ponosił odpowiedzialności.  

5. Strefa spa i saunarium jest przeznaczona dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku. 

Osoby powyżej 5 roku, a które nie ukończyły 16 roku życia, mogą przebywać w strefie spa  

i saunarium  wyłącznie w ramach oferty pn. „RODZINNE SAUNOWANIE”, pod opieką swoich 

pełnoletnich opiekunów.  

6. Strefa saun jest strefą bezteksylną. W saunie suchej obowiązkowo trzeba mieć ręcznik pod całym 

ciałem. W ciągach komunikacyjnych należy poruszać się w kostiumie, ręczniku, pareo lub 

szlafroku. 

7. Urządzenia  znajdujące się na obszarze strefy spa i saunarium (wanny z hydromasażem) służą 

poprawie samopoczucia i spełniają funkcje relaksacyjne. Nie są przeznaczone do pływania lub 

kąpieli i z tego powodu nie są objęte nadzorem ratowniczym. Przy korzystaniu z wanien  

z hydromasażem należy ściśle przestrzegać ich instrukcji użytkowania. 

8. Na terenie strefy spa i saunarium bezwzględnie zabrania się: 

o używania telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń rejestrujących dźwięk i 

obraz 

o palenia tytoniu, w tym e-papierosów 

o spożywania posiłków oraz wnoszenia własnego jedzenia, 

o przebywania osobom, których: stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających oraz osobom z ranami otwartymi a także z zewnętrznymi oznakami 

chorób skórnych, zakaźnych, uczulonych na środki odkażające, cierpiącym na 

zaburzenia równowagi, cierpiącym na zaburzenia układu krążenia, cierpiącym na 

choroby zakaźne, wykazującym brak higieny osobistej,  zachowującym się agresywnie,  

o wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków lub innych środków 

odurzających,  

o wnoszenia wszelkiej broni, przedmiotów ostrych w tym noży,  

o wprowadzania zwierząt, 

o powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, 

w szczególności skakania do wody i biegania wokół wanien z hydromasażem, 

spychania  innych użytkowników  do  wody, 

o niszczenia wyposażenia obiektu.  

 

9. Strefa SPA i saunarium jest wyodrębnioną częścią kompleksu PARKU WODNEGO 

KOSZALIN oraz pełni funkcję  miejsca właściwego do relaksu, odprężenia i ciszy. W jej  skład 

wchodzą: pomieszczenia saun i łaźni, wanny z hydromasażem, natryski, pokój relaksacyjny, 

balia ze schładzaną wodą, pomieszczenie do wykonywani biczy szkockich, pokoje masażu 

Małego spa.  
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10. Osoba przebywająca na terenie strefy spa i saunarium zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić 

personelowi strefy każde zdarzenie, którego skutkiem jest obrażenie ciała, czy pogorszenie się 

stanu zdrowia/wystąpienie objawów choroby.   

11. Z urządzeń w strefie mogą korzystać tylko osoby zdrowe i takie, których dolegliwości nie 

stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, a 

także kobiety w okresie menstruacji i ciąży powinny korzystać z  urządzeń strefy spa i saunarium 

ze szczególną ostrożnością i po lekarskiej konsultacji. Zarządca strefy spa i sunarium Parku 

Wodnego Koszalin nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z 

urządzeń w strefie spa i saunarium przez te osoby. 

12. Osoby przebywające na terenie strefy spa i saunarium Parku Wodnego Koszalin  ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia oraz uszkodzenia wyposażenia i sprzętu 

oraz celowe lub mimowolne zanieczyszczenia wody w wannach  z hydromasażem. 

13. Osoby, które naruszają porządek publiczny oraz w sposób rażący postanowienia niniejszego 

Regulaminu będą wypraszane z terenu strefy spa i saunarium w kompleksie Park Wodny 

Koszalin. 


