PROVOZNÍ ŘÁD WELLNESS
Provozovatel:

Správa a služby sportovních zařízení města Jevišovice, s.r.o.

Wellness je umístěno v prostorách sportovního areálu Hřiště s UMT Jevišovice a je pod
dohledem správce.
Kapacita wellness je:

Vířivka pro maximálně 6 osob
Parní sauna pro maximálně 6 osob
Infrasauna pro maximálně 4 osob

Povinnosti návštěvníka wellness:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.
9.
10.
11.

Respektovat pravidla a pokyny správce wellness.
WELLNESS je genderově smíšený.
Ovládat zařízení wellness (regulace, přehrávač, sprcha) dle zaškolení a návodů.
Používat wellness způsobem, při kterém nedojde k újmě na zdraví ani majetku.
Používat hygienické potřeby (nebarvící ručník, saunové prostěradlo, wellness
obuv, mýdlo)
Před saunováním se omýt mýdlem a osprchovat.
V sauně i na odpočinkové lavici mít pod sebou saunové prostěradlo.
Je zakázáno:
a) Měnit nastavení regulátoru sauny a dotykového přehrávače!
b) Vstupovat do prostor wellness bez přezůvek!
c) Konzumovat ve wellness jídlo a alkoholické nápoje, kouřit!
d) Nosit do prostoru wellness skleněné nebo kovové předměty!
e) Navštěvovat wellness v době nemoci nebo s kožními problémy (ekzémy,
plísně…)!
f) Chodit do wellness velmi unavení, vyčerpaní, nevyspalí, hladoví nebo v
podnapilém stavu!
Wellness není vhodné pro lidi s onemocněním srdce a cév, s vysokým krevním
tlakem a s onemocněním centrálního nervového systému. Při pochybách je třeba
poradit se s lékařem. Návštěva wellness probíhá na vlastní nebezpečí!
Wellness není herna ani společenská místnost, ale místo určené pouze k relaxaci!
Děti mají přístup do wellness pouze za doprovodu dospělé osoby!
Pravidla pro používání wellness:
a) Před zahájením saunování je třeba zapnout saunová kamna (viz. návod)
a vyhřát saunu.
b) Na vchodových dveřích do wellness nastavte cedulku OBSAZENO
c) Ve wellness je možno využít saunu, sprchu, vířivku.
d) Po ukončení procesu je nutné vypnout vířivku a saunu, následně stěrkou setřít
vodu na podlaze směrem do sprchy, vypnout hudební přehrávač a zhasnout
světla ve wellness.

12. Přísný zákaz:
- Vstupu domácích mazlíčků!
- Ničit nebo využívat vybavení wellness k jiným účelům!
- Překračovat stanovenou kapacitu sauny a vířivky.

WELLNESS a POSILOVNA JEVIŠOVICE
Provozovatel:

Správa a služby sportovních zařízení města Jevišovice, s.r.o.

Posilovna a wellness je umístěno v prostorách sportovního areálu Hřiště s UMT
Jevišovice a je pod dohledem správce.
Provozní doba:
Volné termíny k náhledu na: www.jevisovice.cz
Rezervace:
Telefonicky:
Mailem:

604 170 298
sport.areal.jevisovice@gmail.com

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči
150
Policie
158
Záchranná služba 155

Ceník wellness:
Vířivka 170,- Kč/hodinu/osoba
Sauna

100,- Kč/hodinu/osoba

V případě pronájmu celého prostoru:
500 Kč/hodina

Ceník posilovna:
50,- Kč/hodinu/osoba

