
REGULAMIN SAUN 
 
1. Sauna jest czynna w następujących godzinach: 

 od poniedziałku do piątku od godziny 6:00-9:00 i 14:00-21:30,   

 w soboty i niedziele od godziny 10:00-21:30.  

2. W saunie może przebywać równocześnie nie więcej niż: 

    Sauna mała – 6 osób, 

    Sauna duża – 10 osób, 

    Sauna parowa – 6 osób. 

3. Z pobytu w saunie mogą korzystać wyłącznie:  

 osoby zdrowe,  

 osoby dorosłe, 

 dzieci i młodzież pod opieką osób dorosłych. 

4. Zaleca się, aby z sauny korzystać w towarzystwie drugiej osoby. 

5. Osoby przebywające w saunie deklarują zdolność fizyczną i zdrowotną do  

    korzystania z sauny i ponoszą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 

6. Przed wejściem do sauny należy: 

 umyć dokładnie ciało pod prysznicem z zastosowaniem mydła, 

 zdjąć obuwie basenowe, czepki, okularki pływackie, przedmioty metalowe oraz inne 

przedmioty mogące stać się przyczyną uszkodzenia ciała. 

7. W saunie obowiązują wyłącznie ręczniki kąpielowe lub szlafrok. Ręcznik kąpielowy  

    lub szlafrok ma być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z 

    powierzchnią siedziska.  

8. Jedno wejście do sauny powinno trwać nie dłużej niż 10 minut. Po każdym wyjściu  

    z sauny należy się schłodzić. Przed kolejnym wejściem należy odpocząć 10-15 minut. 

9. Do sauny należy wchodzić nie wcześniej niż około dwie godziny po posiłku. 

10. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego i pobytu w jacuzzi. 

11. Przed opuszczeniem strefy saun i wejściem do hali pływalni lub basenu zewnętrznego istnieje 

     bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia z zastosowaniem mydła. 

12. Wszelkie problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać 

      ratownikowi pływalni lub skorzystać z czerwonego przycisku sygnalizacyjnego, który znajduje się    

      w pomieszczeniu sauny. 

13. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem przed korzystaniem  

      z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób     

      korzystających. 

14. W saunie zabrania się:  

 przebywania w ubraniu,  

 przebywania w okularach i szkłach kontaktowych,  

 dotykania i manipulowania przy urządzeniach grzewczych, 

 jedzenia, spożywania napojów alkoholowych,  

 palenia tytoniu, 

 polewania kamieni i pieca wodą lub olejkami zapachowymi,  

 niszczenia i uszkadzania wyposażenia,  

 nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub 

obraźliwe, 

 korzystania z sauny osobom, u których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby zakaźne skóry 

(grzybicę, brodawicę, rumień itp.), które mają otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany lub 

wykazują się brakiem higieny osobistej. 

15. Regulacja temperatury w saunach należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać   

      parametrów temperatury pieców). Maksymalna temperatura w saunach suchych wynosi 100  

      stopni Celsjusza, w saunie parowej 50 stopni Celsjusza. 

16. W przypadku zalania kamieni i pieca wodą lub olejkami zapachowymi sauna zostanie wyłączona w  

      celu zabezpieczenia pieca i układu sterującego przed możliwym uszkodzeniem w wyniku zwarcia  

      instalacji elektrycznej. 

17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka    

      Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Wawer. 

          DYREKTOR OSiR WAWER 


