Szauna Házirend
1

A szauna-szolgáltatást mindenki saját felelősségére
veheti igénybe.

2

A 14 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott a
szauna és a gőzfürdő használata. 16 év alatti
gyermek csak nagykorú vagy szülői felügyelet
mellett- és felelősségére használhatja a szaunákat
és a gőzkabint.

3

A szaunát nem vehetik igénybe lázas- fertőző
betegek, akiknek nyílt sebük van, továbbá ittas
illetve kábító, bódító, tudatmódosító szer hatása
alatt állók.

4

A szaunában és gőzkabinban étel- és ital fogyasztása
tilos.

5

A szaunákba nyomtatott sajtóanyagot bevinni
tilos!

6

A szauna és gőzkabin használata textillel fedett
testtel engedélyezett A szauna padra való leüléskor
a törölköző, vagy a szauna lepedő használata
kötelező! A törölközőt, szauna lepedőt úgy kell
elhelyezni, hogy a testfelület ne érintkezzen a
paddal!

7

Fürdőpapucsban és egyéb lábbeliben a szaunába
lépni tilos.

8

A szaunákban ékszerek és szemüveg viselése tilos,
mivel égési sérüléseket okozhatnak.

9

Szaunába lépést megelőzően zuhanyzás kötelező,
a szárazra törölközés ajánlott.

10

Kezdő szaunázók lehetőleg az alsó padot használják.

11

Fekvő helyzetben csak akkor szabad szaunázni,
ha ezt a foglaltság lehetővé teszi.

12

A szaunákban és a gőzkabinban az egészséges embereknek ajánlott leghosszabb egybefüggő tartózkodási idő 8-15 perc.

13

A kabinban a halk beszéd megengedett mások
zavarása nélkül.

14

Tilos a szaunákban bármilyen folyadékot, vegyi
anyagot, akár szauna olajat a szaunázónak magára
locsolni, a szaunában szétlocsolni, illetve a
szauna kályhára önteni.

15

A felöntést kizárólag dézsából lehet végezni, a
dézsában elhelyezett öntő kanállal. A kanalat
használaton kívül tilos a vízben tartani, azt a
dézsa szélére kell helyezni.

16

A szauna használata után erősen ajánlott a
zuhanyozás.

17

A test lehűlését követően 10-15 perc pihenő ajánlott.

Megkérjük kedves Vendégeinket, hogy a
fentieket szíveskedjenek figyelembe venni!
Köszönjük!

Sauna House Rules
1

We inform our Guests that the saunas and the
steam cabin can be used at your own risk!

2

Not recommended under 14 years to use the saunas
and the steam cabins. Under 16 years can use the
sauna and the steam cabin with permanent
parental or adult surveillance and responsibility!

3

The sauna can not be used by people with fever and
infectious diseases, open wounds and under the
influence of alcohol, drugs or other brain
modifying drugs.

4

No food or drink in the saunas and in the steam
cabin.

5

No printed newspaper / magazine allowed in the
saunas.

6

In the saunas and steam cabins wearing textiles is
obligatory. When sitting on the sauna bench, it is
obligatory to use a towel or a sauna sheet. The
towel and the sauna sheet must be placed in a way
that the surface of the body does not touch the
bench.

7

In the saunas and steam cabins not allowed to use
slippers or other footwear.

8

In the saunas not allowed to wear jewellery and
glasses, as they can cause burning.

9

Strongly recommended to take shower and dry
off before entering to the sauna.

10

For first time sauna users it is recommended to sit
on the lower bench.

11

Lying on the benches is acceptable only, if there is
room for it.

12

Recommended for healthy visitors to stay in the
saunas or steam cabins 8-15 minutes longest.

13

Please keep your voice down in the cabins, for not
disturbing other guests.

14

Not allowed to pour any liquid, chemical materials or even sauna oil on themselves, anywhere in
the sauna and onto the sauna furnace!

15

The sauna infusions can only be used from the pail
with the ladle. If the ladle is not in use, it must be
kept on the edge of the pail.

16

After using the sauna, it is highly recommended
to take a shower.

17

After the cool-down phase, it is recommended to
take a 10-15 minutes break.

We kindly ask you to take this
information to consideration!
Thank You!
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