
tarp dviejų krantų

1. Kiekvienas svečias, mokėdamas už paslaugą, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis  taisyklėmis ir     

 įsipareigoja jų laikytis. Svečias pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo ir     

 nesilaikymo. 

2.  Baseinų ir pirčių erdvė dirba kasdien nuo 8:00 iki 21.00 val., išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių  

 priežasčių negali dirbti nurodytu laiku.

3. Viešbučio svečiai asmeninius daiktus palieka persirengimo spintelėse.

4.      Asmenys iki 14 metų į baseinų ir pirčių erdvę įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų;  

 nuo 14 iki 18 metų tik su raštišku vieno iš tėvų sutikimu. Kylant abejonių dėl asmens amžiaus SPA  

 NIDA darbuotojas turi teisę pareikalauti pateikti asmens tapatybės dokumentą.

5.  Į baseinų ir pirčių patalpas leidžiama eiti tik su švaria, neslystančia avalyne.

6. Svečias prieš pradedant naudotis baseinų ir pirčių erdve privalo įsitikinti, kad jo fizinės galimybės ir  

 sveikatos būklė, leidžia naudotis šiomis paslaugomis. Neigiamos pasekmės tenka svečiui.

7. Svečiai, pajutę sveikatos sutrikimų, privalo nedelsiant kreiptis į SPA NIDA personalą.

8. Baseinų ir pirčių erdvėje lankytis draudžiama sergant infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis   

 užkrečiamomis ligomis, taip pat, turint atvirų žaizdų ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų  

 paties asmens ar svečių sveikatai ar gyvybei.

9. Baseinų ir pirčių erdvėje draudžiama lankytis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar  psichotropinių     

 medžiagų.

10. SPA NIDA darbuotojai turi teisę į baseinų ir pirčių erdves neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti  

 bendrą tvarką ar kelti pavojų kitų svečių saugumui, higieninei baseinų ir pirčių erdvės būklei.

11. Svečiams baseinų ir pirčių erdvėje rekomenduojama:

 11.1. Kruopščiai nusiprausti dušuose, prieš einant į baseinus ir pirtis.

 11.2. Nusiprausus, nusišluostyti dušo kabinoje ir tik tada eiti į persirengimo kambarį.

 11.3. Laikytis išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų.

 11.4. Mobiliuose telefonuose įjungti begarsę aplinką.

 11.5. Netriukšmauti, nešokinėti į baseiną.

 11.6. Vaikams iki 3 metų privalomos neperšlampamos sauskelnės.

 11.7. Kilus gaisrui, nedelsiant palikti baseinų ir pirčių erdvę, vadovaujantis SPA NIDA personalo     

   nurodymais, evakuotis pagal baseinų ir pirčių erdvės patalpų evakavimosi planą.

12. Baseinų ir pirčių erdvėje draudžiama:

 12.1. Į dušus ir pirtis neštis stiklinius indus, asmenines kosmetines bei higienines priemones  

   (skutimosi, depiliacijos).

 12.2. Į baseino ir pirčių erdvę neštis bet kokius gėrimus ir maistą.

 12.3. Pirtyse naudoti savo užpilus, kūno šveitimo priemones, ekstraktus ir vantas.

 12.4. Ant pirčių akmenų pilti vandenį, reguliuoti prietaisus.

13. SPA NIDA PERSONALAS NEATSAKO UŽ SVEČIŲ PALIKTUS, PAMESTUS AR KITAIP PRARASTUS  

 ASMENINIUS DAIKTUS. RASTI DAIKTAI SAUGOMI VIEŠBUČIO REGISTRATŪROJE TRIS MĖNESIUS.

BASEINO IR PIRČIŲ ERDVĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS


