
 

 

Regulamin zewnętrznego Spa  

Obiektu „Pałac Uniejów” 

 

1. Spa jest strefą ciszy i relaksu. 

2. Przed wejściem do Strefy Spa i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń 

należy zapoznać się z: 

a) niniejszym Regulaminem;  

b) Regulaminem Hotelu „Pałac Uniejów”, 

c) Regulaminem korzystania z Ogrodu Pałacu Uniejów. 

3. Strefa Spa jest integralną częścią Obiektu „Pałac Uniejów” i obowiązują na jej terenie 

postanowienia Regulaminów, o których mowa w pkt. 2 lit. a) – c). 

4. Rozpoczęcie korzystania ze Strefy Spa jest równoznaczne z tym, że Gość zapoznał się 

i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminów, o których mowa w pkt. 2 lit. a) – c).  

5. Przy korzystaniu z zewnętrznego Spa należy bezwzględnie stosować się także – poza 

postanowieniami Regulaminów, o których mowa w pkt. 2 lit. a) – c) - do instrukcji użytkowania 

poszczególnych urządzeń, a także do poleceń i informacji udzielanych przez Pracowników 

Obiektu.  

6. Informacji o cenach za korzystanie ze Strefy Spa udzielają Pracownicy Obiektu.  

7. Na Strefę Spa składają się:  

• sauna sucha, 

• beczka z zimną wodą,  

• dwie balie z hydromasażem. 

8. Spa czynne jest codziennie w godzinach: 12.00-21.00. Pałac Uniejów zastrzega sobie prawo 

do zmiany godzin otwarcia Spa wynikających z przyczyn niezależnych, jak np. siła wyższa, 

problemy techniczne lub inne zdarzenia okolicznościowe. 

9. Dla komfortu Gości na terenie Spa obowiązuje obowiązek zachowania odpowiedniego stroju 

i obuwia, tj. szlafrok, strój kąpielowy/kąpielówki, ręcznik, obuwie zmienne. 

10. Osoby mające nieukończone 18 lat mogą przebywać na terenie Strefy Spa oraz korzystać jej 

usług wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych. 

11. Na terenie Spa należy zachować szczególną ostrożność, w tym w szczególności: nie biegać, 

nie wskakiwać do balii oraz beczki, a także nie dotykać urządzeń o wysokiej temperaturze 

powierzchni.  

12. Na terenie Spa obowiązuje zakaz: 

• palenia tytoniu, 

• spożywania alkoholu, 

• wnoszenia opakowań szklanych, 



 

 

• żucia gumy, 

• spożywania jedzenia. 

14. Każda osoba korzystająca ze Strefy Spa oświadcza, iż jest świadoma stanu swojego 

zdrowia i że stan ten pozwala jej na korzystanie ze Strefy Spa.  

15. Pałac Uniejów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania 

i korzystania z zewnętrznego Spa. 

16. Ze Spa nie mogą w szczególności korzystać osoby: 

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

• z otwartymi ranami lub stanami zapalnymi skóry, 

• z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia, 

• których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości lub obsługi SPA, 

• których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm, 

• ze schorzeniami takimi, jak m.in.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie 

krwi, 

• przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące 

do grupy betablokerów,  

• kobiety w ciąży. 

17. Przed skorzystaniem ze Strefy SPA należy starannie umyć całe ciało pod natryskami. 

18. Na terenie SPA prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych jest Pałac Uniejów Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniejowie. Szczegółowe informacje w zakresie 

ochrony danych osobowych dostępne są dla Gości w odrębnym dokumencie „Klauzula 

RODO”. 

19. Pałac Uniejów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone 

lub zagubione na terenie Spa. 

20. Osoby naruszające postanowienia Regulaminów, o których mowa w pkt. 2 lit. a) – c) albo 

niestosujące się do instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń lub do poleceń i informacji 

udzielanych przez Pracowników Obiektu będą usuwane z Obiektu bez zwrotu poniesionych 

kosztów wstępu. 

21. Każda osoba obowiązana jest niezwłocznie zgłaszać Pracownikom Pałacu Uniejów wszelkie 

nieprawidłowości lub usterki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo Gości lub mienia 

Obiektu.  

22. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa 

lub innym aktom, w tym zaleceniom uprawnionych organów, które odnoszą sie ̨ do działalności 

stref Spa, a które to przepisy, akty lub zalecenia obowiązują również Gościa. 

 


