REGULAMIN GROTY SOLNEJ
Drodzy Klienci,
w trosce o porządek i bezpieczeństwo Państwa i innych gości, prosimy zapoznać
się z niniejszym Regulaminem.
Z chwilą zakupu biletu akceptujecie Państwo Regulamin i zobowiązujecie się do
przestrzegania jego postanowień oraz zarządzeń i instrukcji obowiązujących w
obiekcie.
1. Grota Solna to miejsce spokoju, wyciszenia i relaksu.
2. W czasie seansu zalecany jest wygodny i ciepły strój.
3. Do Groty Solnej należy wchodzić w białych skarpetach.
4. Po wejściu do groty należy ułożyć się wygodnie na leżaku, rozluźnić się i
poddać działaniu mikroklimatu oraz muzyki relaksacyjnej.
5. Podczas seansu należy zachowywać się cicho i spokojnie (za wyłącznością
seansów z dziećmi)
6. Dzieci mogą przebywać w Grocie Solnej tylko pod opieką osób dorosłych.
7. Do Groty Solnej nie wchodzimy z jedzeniem i piciem, naczyniami szklanymi i
ceramicznymi i ze zwierzętami.
8. W Grocie Solnej nie dotykamy ścian oraz elementów wystroju wnętrza.
9. Osoby dorosłe i opiekunowie dzieci odpowiadają za szkody i zniszczenia
dokonane przez siebie i przez dzieci pozostające pod ich opieką.
10. W Grocie Solnej nie filmujemy i nie fotografujemy w trakcie seansu.
11. Zabrania się wynosić kruchów soli i soli z Groty Solnej.
12. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do
groty (np. perfumy, dezodoranty itp.).
13. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę.
14. Czas seansu 45 minut.
15.Na seanse należy przychodzić punktualnie i nie ma możliwości wejścia w
trakcie seansu.
16. Jednocześnie z groty solnej może korzystać 9 osób.
17. Rezerwacja całej groty solnej możliwa przy zakupie min. 9 wejść jednocześnie.
Rezerwacja grupowa wiąże się z obowiązkiem umówienia konkretnej godziny na
dwa dni przed rezerwacją.
18. Godzina seansu jest ustalana na bieżąco.
19. Osoby z niżej wymienionymi dolegliwościami powinny zasięgnąć opinii
lekarza przed wejściem do Groty Solnej na seans
- z nadczynnością tarczycy
- zaawansowanymi chorobami nowotworowymi
- ostrym stanem gruźlicy
- innymi stanami ostrych zapaleń
- lub innymi przeciwwskazaniami podanymi przez lekarzy.

