ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЦЕНТРУ ЗДОРОВ’Я ТА КРАСИ
ТУРИСТИЧНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ
«BELLE ROYALLE»
Для того, щоб зробити Ваше перебування у нашому комплексі було максимально
комфортним, просимо Вас дотримуватися наступних правил:

Дані правила обов’язкові до виконання усіма відвідувачами.













Право на відвідування SPA – комплексу можна отримати після відповідної оплати
вартості послуг.
Вартість послуги SPA – комплексу встановлюється прейскурантом, з яким можна
ознайомитися на стійці рецепції у адміністратора
При вході в SPA – комплекс, відвідувач сплачує за прогнозований час перебування
згідно тарифів та окремо розраховується за додатково замовлені /придбані послуги.
При неповному використанні сплаченого часу (послуги) повернення коштів не
відбувається.
Відвідування SPA – комплексу відбувається у встановлені години роботи, з якими
можна ознайомитися на сайті та стійці рецепції у адміністратора.
Відвідувач несе відповідальність за своє здоров'я і самостійно повідомляє, що він
пройшов медичне обстеження у лікаря та немає протипоказань на відвідування
басейнів та саун.
Перебування на території басейну дозволяється лише у змінному взутті,
одноразових тапочках та купальних костюмах.
Відвідувачі не повинні залишати свої речі без нагляду
Знайдені забути речі зберігаються в комплексі протягом 30 діб та повертаються
власнику у разі звернення. Адміністрація комплексу не несе відповідальності за
пошкодження і травми, отримані відвідувачами в результаті недотримання цих
правил.
Після закінчення вказаного терміну, забуті речі утилізуються

Правила користування басейну SPA – комплексу.
Перед відвідуванням басейну, відвідувач повинен надати довідку про відсутність
шкірно-венеричних захворювань або пройти огляд на місці у лікаря нашого комплексу.
 Оплативши дану послугу, отримавши рушник та ключики від шафи, відвідувач
повинен, перед відвідуванням басейну прийняти душ.







Перебувати у плавальному басейні у стані алкогольного сп’яніння та під впливом
наркотичних речовин – ЗАБОРОНЕНО!
Дітям до 14 років перебування у басейні без супроводу дорослого - ЗАБОРОНЕНО!
Відчувши запаморочення негайно покликати на допомогу.
У випадку необхідності звертайтесь до адміністратора.
Після закінчення перебування в басейні, відвідувач повинен здати рушник та ключі
від шафи на стійці рецепції у адміністратора.

УВАГА! У нашому комплексі забороняється:








Шуміти, голосно спілкуватися, вживати власні напої та продукти харчування
Вживати їжу та напої в не відведених для цього місцях, у тому числі у воді басейнів.
Справляти власні потреби у басейні.
Стрибати з бортиків у басейн.
Бігати по території басейну
Відвідувати комплекс особам з відкритими ранами, інфекціями,шкірними
захворюваннями.
Палити у не відведених для цього місцях (штраф 5000грн), а також куріння
особистих кальянів.
З повагою
Адміністрація ТОК «Belle Royalle»

