REGULAMIN SAUNY W HALI SPORTOWEJ
1. Sauna jest integralną częścią Hali Sportowej — obiektu sportowego OKR Atol Sp. z o.o.
przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy.
2. W skład sauny wchodzą:
2.1 szatnie damska i męska;
2.2 natryski damski i męski oraz wc;
2.3 sauna fińska sucha;
2.4 strefa relaksu wyposażona w meble drewniane: duży stół i 10 krzeseł, stolik
pomocniczy;
2.5 dwa wydzielone pomieszczenia, wyposażone w umywalki oraz leżanki drewniane;
2.6 dwa profesjonalne stoły do masażu.
Rekomenduje się, aby liczba osób korzystających jednocześnie z obiektu nie
przekraczała 20 osób, celem zachowania komfortu i bezpieczeństwa korzystania.
3. Korzystanie z sauny jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji oraz dokonaniu opłaty za
wynajem zgodnie z cennikiem obowiązującym w OKR Atol Sp. z o.o. w dniu zakupu.
4. Rezerwacji można dokonać najpóźniej 8 godz. przed planowanym korzystaniem z sauny.
5. Korzystanie z usługi jest możliwe w dni robocze w godz. 8.00-22.00.
W dni wolne od pracy możliwe godziny korzystania ustalane są podczas dokonywania
rezerwacji.
6. Rezerwacji sauny można dokonać: telefonicznie lub osobiście, w biurze Hali Sportowej,
nr tel. 71/794 58 21, ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy; telefonicznie lub osobiście w
biurze Pionu Sprzedaży i Marketingu nr tel. 71/782 39 86, ul. Spacerowa 20 w
Oleśnicy, w dni robocze w godz. 8.00-16.00.
7. Najem sauny jest równoznaczny z oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu do
wiadomości obowiązku przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz
regulaminu ogólnego Hali Sportowej.
8. Odpowiedzialność za osoby przebywające w saunie ponosi najemca sauny.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie korzystania z sauny powstania szkód w mieniu OKR
Atol Sp. z o.o. spowodowanych przez korzystającego/korzystających z usługi,
przedstawiciel OKR Atol Sp. z o.o. sporządzi notatkę zawierającą opis zdarzenia i
zakres szkody. OKR Atol Sp. z o.o. przeprowadzi w takich przypadkach postępowanie
wyjaśniające, mające na celu ustalenie faktów i oszacowanie kosztów. Jeżeli zdarzenie,
w wyniku którego powstała szkoda zostanie uznane za konsekwencję zawinionego
nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu sauny, OKR Atol Sp. z o.o.
będzie mógł dochodzić od Najemcy zwrotu kosztów o równowartości
uszkodzonego/zniszczonego mienia lub w przypadku konieczności czasowego
wyłączenia obiektu z użytkowania — zadośćuczynienia na zasadach ogólnych.

10. Korzystanie z usługi jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o stanie zdrowia,
pozwalającym na bezpieczne korzystania z usługi. OKR Atol Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z usługi wynikające z
nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
11. Samodzielne korzystanie z sauny dozwolone jest dla osób powyżej 16 roku życia.
Osoby poniżej 16 r.ż. mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką pełnoletniego
opiekuna.
12. Każda osoba korzystająca z sauny ma obowiązek posiadania i korzystania podczas
saunowania z co najmniej jednego ręcznika bawełnianego.
13. Saunowanie powinno być poprzedzone skorzystaniem z natrysku.
14. Każdy użytkownik sauny przed wejściem do sauny fińskiej suchej ma obowiązek
zapoznać się z zasadami poprawnego korzystania z sauny, udostępnionymi w obiekcie.
15. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu do sauny zabrania się osobom:
z intensywnymi chorobami skóry, infekcjami septycznymi, z ostrą infekcją wirusową
(np. grypą), ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych, ostrą lub niewyleczoną
gruźlicą, stanem zapalnym serca, ostrymi stanami zawałowymi, objawami dekompresji,
chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją, w trzech pierwszych
miesiącach po przebytym udarze, z zapaleniem żył, ciężkimi wegetatywnymi
zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu
krążenia, zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami.
12. Przed wejściem do sauny fińskiej suchej należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
13. Z miejsc siedzących w saunie fińskiej suchej można korzystać jedynie po uprzednim
przykryciu drewnianych siedzisk ręcznikiem. Ręcznik powinien być również rozłożony
w miejscu oparcia stóp.
14. Obsługą obiektu i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie
pracownicy OKR Atol Sp. z o.o.
15. Zabrania się stosowania własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do
kąpieli parowej. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek przedmiotów w pobliżu pieca
ani na nim (niebezpieczeństwo pożaru).
16. Z miejsc relaksu można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich np. ręcznikiem,
płaszczem kąpielowym.
17. Wszyscy użytkownicy sauny z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad
współżycia społecznego oraz do przestrzegania poleceń obsługi obiektu.

