
Privátní wellness Mírovecká rybička 

Provozní řád 

- Vstupem do wellness prostoru je každý návštěvník povinen dodržovat tento Provozní řád 

a dbát pokynů obsluhy 

- Vířivka, infrasauna a bazén s protiproudem je určen pouze zdravým osobám. Každý 

podniká svoji návštěvu na vlastní zodpovědnost 

- Každý účastník odpovídá za svůj zdravotní stav a zdravotní stav nezletilých, které 

doprovází 

- Děti mohou do wellness prostorou vstoupit jen s doprovodem dospělé osoby 

- Každý návštěvník je povinen umýt se mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do 

vířivky, infrasauny nebo bazénu s protiproudem 

- Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst 

a zařízení. Při svém jednání dbát na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních. 

- Návštěvník není oprávněn upravovat režim zařízení změnou nastavených parametrů 

- Podnapilým a intoxikovaným osobám je vstup do wellness zakázán 

- Pobyt ve vířivce má trvat nejvýše cca 20 – 30 minut. Cyklus hydromasáže lze 

individuálně opakovat. Proces musí být upraven podle individuálních pocitů a aktuálního 

zdravotního stavu. Osoby s poruchami oběhového systému se poradí se svým lékařem. 

- Před použitím infrasauny se doporučuje sprcha a otření těla do sucha. Při saunování 

v infrasauně je nejlepší poloha vsedě a nikoli vleže. Infrasaunu nepoužíváme 

bezprostředně po namáhavém cvičení. 

- Z důvodu hygieny prostředí je při sezení na lavicích infrasauny a na křeslech 

odpočívárny nutno používat k podložení těla ručník nebo prostěradlo 

Zakázané činnosti 

- Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek 

- Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod. 

- Kouřit v celém prostoru 

- Konzumovat potraviny  

- Vstupovat do prostor se žvýkačkou 

- Vnášet do prostor skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost 

návštěvníků 

- Vodit do centra psy nebo jiná zvířata 

- Používat holící přístroje 

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly 

jejich vinou způsobeny. 

Z wellness prostředí bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes 

napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne 

pokynů odpovědných pracovníků, podnapije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. 

 


