REGULAMIN I INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SOLARIUM
1. Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własne ryzyko i odpowiedzialność, a ponadto
zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, przestrzegania wymienionych
w nim zasad oraz stosowania się do zaleceń obsługi OKR Atol Sp. z o.o.
2. Z solarium mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku wątpliwości co do
pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, obsługa OKR Atol Sp. z o.o. jest
uprawniona do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego wiek. W razie
nieokazania dokumentu potwierdzającego wiek, obsługa odmówi udostepnienia solarium
(podstawa prawna: art. 5 Ustawy z dn. 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami korzystania z solarium, Dz. U. 2017, poz.2111).
3. Z solarium nie mogą korzystać osoby:
 będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.
 u których występują stany chorobowe, rany cięte, zagrożenia krwotokiem lub inne przyczyny
uniemożliwiające opalanie.
4. Przed skorzystaniem z solarium należy się zgłosić do pracownika obsługi.
5. Za skorzystanie z solarium zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem usługi. Opłatę należy
uregulować w kasie.
6. Osoba korzystająca z solarium powinna zmyć makijaż i usunąć biżuterię.
7. Do opalania w solarium należy stosować specjalne kosmetyki. Zabrania się używania
kosmetyków, które nie są przeznaczone do solarium.
8. W przypadku pogorszenia się samopoczucia, zasłabnięcia itp. osoba korzystająca z solarium
zobowiązana jest niezwłocznie przerwać zabieg i w razie potrzeby powiadomić o tym pracownika
obsługi.
9. Do opalania należy się rozebrać i położyć na płycie łóżka opalającego oraz zamknąć górną
pokrywę.
10. Należy założyć okulary ochronne.
11. Zagłówek to nie poduszka, kręgosłup szyjny powinien być odgięty do tyłu w celu
uzyskania najlepszej opalenizny szyi.
12. Przełączniki znajdujące się w urządzeniu służą do indywidualnych ustawień opalania twarzy i
nawiewu.
13. Po zakończeniu opalania górną pokrywę łóżka należy otworzyć przy pomocy zamontowanego tam
uchwytu, do tego celu służącego - nie nogą.
14. Przeciwwskazania do opalania w solarium.
 choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia krążenia, inne),
 przebyte choroby serca,
 epilepsja (padaczka),
 cukrzyca,
 schorzenia tarczycy,
 zażywanie antybiotyków, preparatów hormonalnych, sulfonamidów, leków nasercowych,
witamin, lekarstw i kuracji ziołowych zawierających wyciąg z dziurawca,
 choroby skóry, znamiona lub zmiany barwnikowe i pigmentacyjne ze skłonnością do
przebarwień skóry, bielactwo skóry, trądzik różowaty, skłonność do pękania naczyń
krwionośnych,
 stan po zabiegu z zakresu dermatologii estetycznej,
 I typ skóry (jasna karnacja, bardzo wrażliwa),
 ciąża
 uprzednie naświetlanie promieniami RTG,
 alergia na promienia UV,
 menstruacja,
 przebyta niedawno operacja, okres rekonwalescencji.
15. Osoby w trakcie leczenia, zażywające leki każdorazowo winny uzyskać poradę lekarską, co do
dopuszczalności korzystania z solarium.
16. Nie należy też przebywać w solarium bezpośrednio po zabiegu oczyszczania skóry, elektrolizie
lub zamykaniu naczynek.

