
Regulamin korzystania ze strefy Spa w Hotelu Konradówka Wellness & Spa *** 

Konradówka SPA to oaza ciszy. W celu zapewnienia 
spokoju i prywatności gościom spa prosimy o 
korzystanie z telefonów komórkowych tylko w 
wyjątkowych sytuacjach. Goście muszą mieć 
ukończone 18 lat, a dzieci mogą korzystać z 
Konradówka SPA wyłącznie pod opieką rodzica lub 
pełnoletniego opiekuna. W strefie SPA obowiązuje 

regulamin dostępny w recepcji SPA     

 

SPA czynne jest od poniedziałku do soboty 
w godzinach 08:00 – 21:00, oraz w niedziele 
od 08:00 do 14:00 

 

1. W celu zapewnienia komfortu wszystkim gościom 
Spa – prosimy o wyłączenie telefonów 
komórkowych. 

2. W strefie Spa obowiązuje zakaz 

– Wnoszenia alkoholu oraz innych środków 
odurzających 

– Spożywania alkoholu oraz zażywania 
środków odurzających 

– Zakłócania spokoju innym gościom 

3. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w szafkach  lub na terenie SPA. 

4. Do SPA nie będą wpuszczane osoby 

– Których stan wskazuje na spożycie alkoholu 
lub innych środków odurzających 

– Z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry 

– Których zachowanie stanowi zagrożenie 
dla innych gości i pracowników SPA 

– Których stan higieny odbiega od ogólnie 
przyjętych norm. 

5. Osoby naruszające porządek publiczny lub 
przepisy regulaminu SPA będą usuwane z obiektu 
bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu. 

6. Na terenie SPA obowiązuje cisza. Pracownicy SPA 
mają prawo wyprosić osoby, które nie 
dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy 
lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort 
innych gości. 

7. Prosimy o przybycie do SPA na 10 min. przed 
planowanym zabiegiem w celu wypełnienia 
ankiety zdrowotnej. W sytuacji spóźnienia się na 

zabieg przez Gościa, czas spóźnienia zostaje 
odliczany od łącznego czasu zabiegu. 

8. Jeśli chcą Państwo zmienić termin lub anulować 
zabieg w spa, prosimy poinformować o tym 
recepcję spa z czterogodzinnym wyprzedzeniem. 
W przypadku braku takiego zgłoszenia 
zastrzegamy sobie prawo pobrania opłaty w 
wysokości 100% wartości zamówionego zabiegu. 

9. Każdy gość przed przystąpieniem do zabiegu 
proszony jest o wypełnienie ankiety medycznej 
w celu wykluczenia przeciwskazań do zabiegów. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa – Gość 
oświadcza, iż przed rozpoczęciem uczestnictwa w 
zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie 
przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan 
zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ 
na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub 
psychiczny 

11. W czasie korzystania ze SPA możliwe jest 
spożywanie napojów dostępnych na terenie SPA 

12. Bezpośrednio po zabiegu nie zaleca się kąpieli 
słonecznych oraz korzystania z basenu i saun. 

13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione przez Gości w strefie Spa. 

14. Gość korzystający z usług Spa jednocześnie 
akceptuje obowiązujący regulamin Spa. 
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