
 

AZ EGÉSZSÉG- ÉS SZÉPSÉGKÖZPONT Látogatásának szabályai 

Turisztikai egészségfejlesztő komplexum "BELLE ROYALLE" 
Annak érdekében, hogy a komplexumban való tartózkodása a lehető legkényelmesebb legyen, 

kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat. 

 

Ezek a szabályok kötelezőek minden látogató számára. 

 A SPA-komplexum látogatásának joga a szolgáltatások költségének megfelelő 

megfizetése után szerezhető be. 

 A SPA - komplex szolgáltatás költségét az árjegyzék állapítja meg, amely 

megtalálható a recepciónál az adminisztrátornál 

 A SPA - komplexum bejáratánál a látogató a tarifáknak megfelelően fizet a 

várható tartózkodás idejéért, és külön számolja a kiegészítő megrendelt / 

megvásárolt szolgáltatásokért. A fizetett idő (szolgáltatás) hiányos felhasználása 

esetén visszatérítés nem történik. 

 A SPA - komplexum látogatása a meghatározott nyitvatartási időben történik, 

amely megtalálható a weboldalon és az adminisztrátor recepciójánál. 

 A látogató felelős az egészségéért, és önállóan tájékoztatja, hogy orvosi 

vizsgálaton esett át orvos, és nincs ellenjavallat a medencék és szaunák 

látogatására. 

 A medence területén tartózkodni csak cserélhető cipőben, eldobható papucsban és 

fürdőruhában szabad. 

 A látogatók ne hagyják felügyelet nélkül holmijukat 

 Az elfelejtett tárgyakat a komplexumban 30 napig tárolják, és kapcsolatfelvétel 

esetén visszaküldik a tulajdonosnak. A komplexum adminisztrációja nem felelős 

a látogatók által e szabályok be nem tartása miatt elszenvedett károkért és 

sérülésekért. 

 A megadott időszak után az elfelejtett dolgokat ártalmatlanítják 

 

A SPA komplexum medencéjének használatára vonatkozó szabályok. 

A medence meglátogatása előtt a látogatónak igazolást kell benyújtania a bőr- és nemi 

betegségek hiányáról, vagy át kell esnie a komplexum orvosának helyszíni vizsgálatán. 

 Miután kifizette ezt a szolgáltatást, miután kapott egy törölközőt és kulcsokat a 

szekrényből, a látogatónak le kell zuhanyoznia, mielőtt meglátogatja a medencét. 

 Tilos az uszodában tartózkodni alkohol vagy kábítószer hatása alatt! 

 A medencében felnőtt kíséret nélkül tartózkodó, 14 éven aluli gyermekek TILOS! 



 Ha szédül, azonnal hívjon segítséget. 

 Ha szükséges, forduljon rendszergazdájához. 

 A medencében való tartózkodás befejezése után a látogatónak vissza kell adnia a 

törölközőt és a szekrény kulcsait a recepció recepcióján. 

 

FIGYELEM! Komplexumunkban tilos: 

 Zajoljon, hangosan kommunikáljon, vegyen saját italokat és ételeket 

 Fogyasszon ételeket és italokat nem kijelölt helyeken, beleértve a medence vizét is. 

 Készítse el saját medence igényeit. 

 Ugorjon le az oldalakról a medencébe. 

 Szaladj körbe a medencénél 

 A komplexum felkeresése nyitott sebekkel, fertőzésekkel, bőrbetegségekkel küzdők 

számára. 

 Dohányzás nem kijelölt helyeken (finom 5000 UAH), valamint személyes vízipipa 

dohányzása. 

Tiszteletteljesen, 

       A "Belle Royalle" TOK adminisztrációja 


