NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD REGENERAČNÍ ZÓNY
Do regenerační zóny je zakázán vstup osobám:
• se zdravotním stavem, který vylučuje bezpečný pobyt v regenerační zóně
(osoby zjevně zdravotně nezpůsobilé, nemocné, ohrožující zdraví své nebo
ostatních osob, zahmyzené, nebo jinak vzbuzující odpor),
• v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních
látek,
• ve špinavém a zjevně nevhodném oblečení nebo v oblečení vzbuzujícím
veřejné pohoršení,
• kterým provozovatel udělil zákaz vstupu.
Personál je oprávněn kdykoli vyzvat osoby uvedené v předchozím odstavci, aby
regenerační zónu opustily. To se týká i Klientů, kteří svým chováním ruší, obtěžují nebo
omezují jiné Klienty v řádném užívání Centra. Klient je povinen uvedené výzvě neprodleně
vyhovět. Pokud tak neučiní, může být z Centra vyveden.
Vstup do mokré zóny je povolen pouze dětem od 6 - 12 let, které jsou členy
OmegaKlubu, a to v pracovních dnech do 17.00 hod. a o víkendech a svátcích do 12.00
hod.. Pro osoby starší 12 let se cena vstupu do mokré zóny řídí dle aktuálního ceníku. Pro
ověření dosaženého věku bude obsluha recepce požadovat předložení karty pojištěnce či
jiného dokladu totožnosti s uvedeným datem narození. Do saun a parní komory je povolen
vstup osobám mladším 15-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
V celé regenerační zóně platí přísný zákaz kouření. Vybavení regenerační zóny jsou
Klienti povinni užívat výlučně způsobem dle jejich určení, jsou přitom povinni se chovat tak,
aby nedocházelo k jejich poškození ani k ohrožení zdraví vlastního nebo zdraví jiných
Klientů.
Klienti jsou dále povinni řídit se pokyny personálu. Během užívání regenerační zóny
musí Klienti používat plavky, osušky, ručníky a prostěradla dle pokynů na ukazatelích
v regenerační zóně a tak aby neohrožovali své zdraví ani zdraví ostatních, neznečišťovali
prostory a jsou povinni dodržovat základní hygienické návyky. V prostorách relaxační zóny
není dovoleno provádět osobní hygienu (holení, pedikúru apod.).
Klient se vždy při příchodu řádně zaregistruje na recepci a to buď prokázáním se
členskou kartou, nebo zaplacením příslušného jednorázového vstupu. Poté obdrží interní čip
v podobě hodinek, který mu umožní vstup do šaten. Tento čip (hodinky) je Klient povinen mít
u sebe po celou dobu pobytu v relaxační zóně.
Do celého areálu regenerační zóny platí zákaz nošení jídla, které nebylo zakoupeno
v Centru. Na recepci v regenerační zóně je možné zakoupit nápoje. Klientům je zakázáno
odnášet jakékoli skleněné nádoby mimo samotný barový pult recepce. Do prostor bazénů
a saun je dovoleno nosit nápoje pouze v kelímcích nebo plastových lahvích. Při pobytu
v sauně a parní komoře se zakazuje jíst a pít.
V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného Klienta je nutné neprodleně
informovat personál provozovatele.
Za zdravotní způsobilost k pobytu v regenerační zóně si odpovídá každý Klient sám.

1. INTERIÉROVÝ BAZÉN A BAZÉNOVÁ HALA
• Do bazénové haly je dovolen vstup pouze v plavkách.
• Před vstupem do bazénu jsou klienti povinni se řádně osprchovat.

2. WHIRLPOOL – VÍŘIVÝ BAZÉN
• Whirpool - vířivý bazén s hydromasážními tryskami je určen pro klidovou relaxaci
vsedě.
• Kapacita whirlpoolu je omezena počtem osob a její evidence je kontrolována na
recepci.
• Ve whirlpoolu je zakázáno manipulovat s tryskami a strkat předměty nebo prsty do
otvorů trysek v masážních lavicích.
• Whirlpool je určen pouze osobám, jejichž zdravotní stav dovoluje kontakt s vyššími
teplotami vody. Doporučený pobyt ve vířivé vaně by neměl přesáhnout 15 minut.
• Do whirlpoolu je povolen vstup osobám pouze v plavkách.
• Před vstupem do whirlpoolu jsou klienti povinni se řádně osprchovat.

3. PARNÍ KOMORA
• Za zdravotní způsobilost k pobytu v parní komoře si odpovídá každý Klient sám.
Provozovatel může z prostoru parní komory vyloučit osoby k pobytu v páře zjevně
nezpůsobilé.
• Před vstupem do parní komory je Klient povinen se svléknout, řádně se omýt
mýdlem a osprchovat bez plavek.
• Do parní komory je povolen vstup v plavkách i bez plavek. Každý Klient při
odchodu z parní komory opláchne své místo hadicí, která je umístěna u východu
z parní komory.

4. SAUNY A ODPOČÍVÁRNY
• V regenerační zóně jsou k dispozici 3 saunové kabiny – finská a bylinná a samostatná
sauna pro ženy.
• Do samostatné sauny pro ženy mají vstup pouze ženy.
• Za zdravotní způsobilost k saunování si odpovídá každý Klient sám. Provozovatel
může z prostoru sauny vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé.
• Před vstupem do sauny je Klient povinen se svléknout, řádně se omýt mýdlem
a osprchovat bez plavek.
• Do sauny je povolen vstup pouze bez plavek. Každý Klient si musí vzít ručník
nebo prostěradlo, na které si sedne. Klient by neměl být v přímém kontaktu
s pryčnami lavic v sauně (včetně chodidel).
• Klienti jsou povinni používat osušky či prostěradla i na odpočívací lehátka.
• V prostorách odpočíváren je zakázáno pohybovat se bez plavek nebo bez
zahalení do ručníku či prostěradla.

