ZALAEGERSZEGI SPORT- ÉS TANUSZODA
WELLNESS RÉSZLEG
HÁZIREND
• A házirend a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda komplexum teljes wellness szolgáltatási területére vonatkozik.
• A finn- és az infra szaunák, valamint a gőzkabin helyiség a pihenést és az egészséget kívánják szolgálni. Az
előírások betartása a biztonságot, a tisztaságot és a
vendégek kényelmét szolgálják.
• Minden szaunában, gőzkabinban található egy vészcsengő, amely az üzemeltető személyzet részére jelez
rosszullét vagy egyéb probléma esetén. Kérjük, hogy
jelezzenek vele a személyzet részére.
• A szaunákat és a gőzkabint mindenki csak saját felelősségére használja!
• Nem használhatják a szaunát azon emberek, akik ittasak, illetve kábító, bódító, tudatmódosító szer hatása
alatt állnak, nyílt sebük, bőrbetegségük vagy fertőző
betegségük (mint pl.: influenza) van, epilepsziás emberek, illetve azon személyek, akiket a felügyelő személyzet a szaunák használatától eltilt!
• A szaunák és a gőzkabin használata ellenjavallt szív-,
keringési- és légzési elégtelenség, daganatos megbetegedés, inkontinencia, akut gyulladásos megbetegedés, akut vesebetegség, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, pajzsmirigy fokozott működése,
szívritmuszavar, lázas betegség, kezeletlen magas
vérnyomás, kimerültség esetén!
• Kétség esetén kérjük, konzultáljanak háziorvosukkal
a szauna használatával kapcsolatban. A szauna használata 18 éves kortól engedélyezett.
• Egészségük és a biztonságos szaunázás érdekében kérjük, tartsák be a javasolt szauna használati időt. A javasolt időtartam: 5 – 15 perc.
• A szaunák és a gőzkabin teljes területén tilos az étel
és alkoholfogyasztás! A szaunák és a gőzkabin területére üvegtárgyak bevitele szigorúan tilos!
• Kérjük, a berendezési tárgyakra vigyázni szíveskedjenek. Az esetleges rongálás vagy szennyezés miatt
felmerülő költségeket az okozó megtéríteni köteles!
Kérjük, károkozás, sérülés esetén – még ha véletlen
műve is – a fürdő dolgozóit tájékoztatni szíveskedjenek. Minden kedves vendégünket kérjük a teljes szauna részleg területén a tisztaság megőrzésére.
• A szauna részlegbe utcai cipővel belépni tilos, az kizárólag fürdőpapucsban használható. A többi vendég
érdekében kérjük, hogy a tisztaság, biztonság és pihenés megzavarását mellőzni szíveskedjenek (pl.: hangoskodás, éneklés, fütyülés, telefonálás stb.). A szemetet kérjük, a kukába kidobni szíveskedjenek.
• Bármilyen rendkívüli eseményt (személyi sérülést, ros�szullétet, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét) kérjük, haladéktalanul jelezzék a személyzetnek!
• A papucsot hagyjuk a szaunán kívül. A legtöbb
műanyagból készül és ragasztott. A szauna üzemi hőmérsékletén ezek a szintetikus anyagok kioldódnak és
párolognak.
• Kérjük, hogy a fürdőruha használatát ne mellőzzék,
még annak ellenére sem, hogy a tőlünk nyugatabbra
lévő országokban ez elfogadott.
• Sokan nem tulajdonítanak jelentőséget a vizes testnek és textíliának (a finn szaunákban) pedig nagyon
fontos a megfelelő klíma eléréséhez a száraz test és

fürdőruha, illetve lepedő, hogy ne hűtsük vele a szauna teret és magunkat. Így jobban el tudjuk érni a verejtékezést és ezzel a méregtelenítést.
• A finn szaunákban saját magunk és mások érdekében
is nagyon fontos higiéniai okokból textíliára ülni, azt
úgy leteríteni, hogy lábunk alatt is legyen. Ezzel megakadályozzuk a verejték padra való lecsöppenését.
• Úgy foglaljunk helyet és helyezkedjünk el, hogy verejtékünk ne csöpögjön szaunázó társainkra. Ha túl
zsúfolt a szauna, érdemes kimennünk és megvárnunk,
amíg hely szabadul fel számunkra.
• Azon kívül, hogy nem higiénikus ételt és italt bevinni, zavarhatja szaunázó társainkat. Balesetveszélyes is
lehet. Egészségtelen és a szaunázás alatt rosszullét
következhet be. Újság és könyv bevitele a szaunákba
szintén nem ajánlott.
• A melegben erős kipárolgásunk miatt a rajtunk lévő
kozmetikumok is intenzívebben párolognak. Szaunázás előtt tisztálkodó zuhanyzás javasolt.
• Figyeljünk beszélgető partnerünkkel együtt a hangerőnkre. A hangos beszéd vagy harsány megnyilvánulások nem illendőek és zavarhatják a többi szaunázót.
• A szaunában és a szauna térben nem illik vallásról,
politikáról, esetleg más feszültségkeltő, megosztó témáról társalogni.
• A szaunázást követően célszerű igénybe venni a szaunák mellett elhelyezett zuhanyzókat. A hideg vizes zuhany pórusösszehúzó hatású, így a bőr pórusaiból a
salakanyagok is kinyomódnak.
• Szaunázás előtt zuhanyozzon le.
• A szaunában törölköző, vagy ülőkendő használata javasolt. Minden egyes érvényes belépőjegyhez az üzemeltető 1 db szaunalepedőt biztosít.
• Mindig szánjon elég időt a szaunázásra. Egy alkalommal 5-15 percnél több időt ne töltsön a szaunában, ha
jólesik, ezt két-három alkalommal ismételje meg.
• Szaunázás után langyos, vagy meleg vízzel zuhanyozzon, így elkerülhető a pórusok hirtelen összehúzódása és az ebből adódó kellemetlen utóizzadás.
• A szaunázások között hideg, vagy langyos vízzel zuhanyozzon le, és 5-15 percet pihenjen.
• A szaunázás befejezése után 15-20 percet feltétlenül
pihenéssel, relaxálással töltsön. Így van ideje az elvesztett folyadékmennyiség (feltétlenül szükséges:
0,5 – 1 liter) pótlása, illetve teste visszaállhat a normális hőmérsékletre.
• A hivatalos előírások betartása a biztonság, tisztaság,
károk elkerülése és az Önök kényelméért szükségesek,
ezért amennyiben a szauna munkatársainak különböző intézkedéseket kell végrehajtaniuk, kérjük szíves
megértésüket. Ezen okokból kérjük a szauna munkatársainak utasításait mindenkor betartani! Jogsértés
esetében a szauna dolgozói felhatalmazottak figyelmeztetésben részesíteni az érintettet, illetve kitiltani
a szauna területéről. Ebben az esetben a belépőjegy
árának visszafizetésére nincs lehetőség.
• Felhívjuk figyelmüket, hogy biztonsági okokból, műszaki meghibásodás, illetve üzemzavar esetén a fürdő
a szaunák és a gőzkabin, illetve azok ez részének működését szüneteltetheti. Ez esetben kártérítést fizetni
nem áll módunkban!

