
 

 

 

Provozní řád SAFARI SPA 

I.                  Obecná ustanovení 
A.    Účel provozního řádu 

 Provozní řád slouží k zajištění bezpečnosti, pořádku a čistoty v prostorách SAFARI SPA. 

 Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky SAFARI SPA. 

B.     Provozní pokyny pro návštěvníky SAFARI SPA 

 Každý návštěvník SAFARI SPA se zavazuje dodržovat provozní řád, jakož i veškerá další pravidla řádného a 
bezpečného provozu. 

 SAFARI SPA je možné navštívit pouze po předchozí rezervaci a úhradě ceny. 

 Vstup do SAFARI SPA je povolen osobám starším 18 let. 

 Osobám mladším 18 let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce. 

 Každý návštěvník SAFARI SPA je povinen se seznámit s kontraindikacemi pivní lázně, popřípadě masáží. 

 Tuto skutečnost potvrdí svým podpisem prohlášení v souladu s pravidly GDPR. 

 Osobám, které se z důvodu tělesného postižení nemohou samostatně bezpečně pohybovat anebo by mohly ohrozit 
své zdraví, je vstup do prostor SAFARI SPA povolen pouze s příslušným doprovodem. 

 Návštěvníkům je zakázáno chování odporující dobrým mravům nebo narušující dodržování bezpečnosti, klidu a 
pořádku. 

 Z návštěvy SAFARI SPA mohou být vyloučeny osoby opilé nebo pod vlivem drog. 

 Každý návštěvník je povinen brát v úvahu zvýšené riziko úrazu, které je spojeno s provozem pivní lázně v souvislosti 
s mokrými plochami. Proto je nutná zvýšená opatrnost, zvláště při vstupu a výstupu z vany. 

 Veškeré úrazy jsou návštěvníci povinni ihned nahlásit personálu SAFARI SPA, který zajistí poskytnutí první pomoci. 
Při včasném neoznámení úrazu v SAFARI SPA nebude brát provozovatel zřetel na pozdější nahlášení úrazu. 

 Platí přísný zákaz kouření v prostorách SAFARI SPA. 

C.     Zásady chování návštěvníků v prostorách SAFARI SPA 

 V prostorách SAFARI SPA je zakázáno dělat zbytečný hluk, běhat a vstupovat do prostor určených pouze pro 
personál. 

 Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů personálu SAFARI SPA, který je zodpovědný za bezpečnost 
návštěvníků a dodržování provozního řádu. 

 Ve všech prostorách SAFARI SPA platí přísný zákaz donášení vlastních sklenic a předmětů ze skla, které by mohly 
v případě uklouznutí způsobit vážný úraz. 
 

 Osoby, které nerespektují lázeňský řád, mohou být vykázány personálem SAFARI SPA, bez navrácení vstupného. 

 Je zakázáno vstupovat do prostor vany ve venkovní obuvi. 
 

II.              Závěrečná ustanovení 
A. Ustanovení pro pobyt návštěvníků SAFARI SPA 

 

 Návštěvníci SAFARI SPA jsou zde na vlastní nebezpečí. Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní 
neopatrností  nebo nedodržením tohoto řádu nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

 Provozovatel neručí za cenné věci vnesené do prostor SAFARI SPA. Za cenné věci se považují větší částky peněz, 
šperky, mobily, platební karty aj. 

 Případné krádeže je nutné nahlásit personálu SAFARI SPA. 

 V případě požáru jsou návštěvníci SAFARI SPA povinni postupovat dle instrukcí personálu SAFARI SPA popřípadě 
požárních poplachových směrnic. 

 


