REGULAMIN SOLARIUM
ZOS „Hawajska” przy ul. Dereniowej 48
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z solarium w ZOS „Hawajska”.
2. Każdy Klient korzystający z solarium zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu ZOS „Hawajska”.
3. W sprawach porządkowych, poszanowania mienia, pozostawiania rzeczy i przedmiotów
wartościowych, zasad korzystania z solarium, mają zastosowanie postanowienia zawarte
w Regulaminie ZOS „Hawajska”.
4. Korzystanie z solarium dozwolone jest jedynie w godzinach otwarcia obiektu.
5. Z solarium może korzystać osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
6. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z solarium ma obowiązek zgłosić się do pracownika
recepcji w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego skorzystania z solarium.
7. Podstawą do korzystania z solarium jest uiszczenie opłaty za wejście.
8. Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własną odpowiedzialność i zobowiązane
są do przestrzegania zaleceń pracowników oraz zasad korzystania z solarium.
9. Zasady korzystania z solarium:
a. przed opalaniem należy zmyć makijaż, perfumy, balsamy oraz zdjąć biżuterię,
b. do opalania należy stosować wyłącznie kosmetyki przeznaczone do solarium,
c. nie można opalać się w szkłach kontaktowych,
d. podczas opalania należy założyć okulary ochronne - zaleca się stosowanie osobistych
okularów,
e. w przypadku pogorszenia samopoczucia należy przerwać opalanie oraz niezwłocznie
powiadomić o tym pracownika recepcji,
f. w sytuacji gdy wystąpi pieczenie lub nadmierne zaczerwienienie skóry, należy
przerwać opalanie i skonsultować się z lekarzem,
g. nie należy opalać się tego samego dnia na słońcu oraz w solarium. W solarium należy
opalać się tylko raz dziennie, między pierwszą, a drugą sesją należy zrobić 48
godzinną przerwę.
h. po około 10 sesjach w solarium zaleca się zrobić dłuższą przerwę.
10. Przeciwwskazania – w solarium nie powinny opalać się:
a. kobiety w ciąży,
b. osoby z chorobami skóry, licznymi przebarwieniami,
c. osoby
zażywające
antybiotyki, leki
hormonalne,
nasercowe,
sulfonamidy,
przeciwbólowe - niektóre lekarstwa są fotouczulające,
d. osoby ze sztuczną zastawką serca, mające wysokie ciśnienie, chore na epilepsję,
e. osoby po przebytych niedawno zabiegach operacyjnych, zabiegach kosmetycznych,
laserowych, makijażu permanentnego.
11. Zabrania się wykorzystywania solarium w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
12. Pracownicy obiektu mogą kontrolować pomieszczenia solarium, a w razie stwierdzenia
uchybień zakazać dalszego korzystania z niego.
13. Za egzekwowanie i przestrzeganie Regulaminu solarium odpowiadają pracownicy obiektu.
14. UCSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor UCSiR.
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