NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

VISITING RULES

!

Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí žádáme hosty o dodržování návštěvního řádu.
V případě porušení může být návštěvník z prostor SAUNY DAVID vykázán.

!

To ensure safe operation and a healthy environment, we ask our guests to comply with
the visiting rules. In case of violation, the visitor may be expelled from SAUNA DAVID.

1.

Vstup do SAUNY DAVID je povolen pouze mužům starším 18 let.

1.

Only men over the age of 18 are allowed to enter SAUNA DAVID.

2.

Vstup je dále zakázán osobám se zdravotními potížemi (např. vysoký krevní tlak, srdeční choroby,
kožní, vlasové či jiné infekční nemoci), v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog.

2.

Entry is further prohibited for persons: with health problems (eg high blood pressure, heart disease,
skin, hair or other infectious diseases), under the influence of alcohol or drugs.

3.

Cennosti je možné uschovat u obsluhy. Při uschování na jiném místě provozovatel neručí za jejich
ztrátu.

3.

Valuables can be stored by the staff. When stored elsewhere, the operator is not responsible for their
loss.

4.

Vstup možný pouze bez plavek a se zapůjčeným ručníkem nebo županem.

4.

Entry is possible only without a swimsuit and with a rented towel or bathrobe.

5.

Návštěvníci jsou povinni používat vlastní nebo zapůjčené pantofle z bezp. a hyg. důvodů.

5.

Visitors are required to use their own or rented slippers from safety | healthy reasons.

6.

Zákaz konzumace vlastních potravin a nápojů v šatně a vnášení do dalších prostor.

6.

Prohibition of consuming your own food and drinks in lock-room and bringing to the other places.

7.

Zákaz vstupu se sklem, zavazadly a taškami atd. do mokré zóny.

7.

Prohibition of entering the wet zone with glass, bags and sport bags etc.

8.

Zákaz kouření ve všech prostorách SAUNY DAVID, kromě elektronických cigaret v baru.

8.

No smoking in all areas of SAUNA DAVID except the electronic cigars at the bar.

9.

V prostorách mokré zóny platí přísný zákaz pořizování video záznamů a vstupu s mobilním telefonem.

9.

There is a strict ban on audiovisual recording in the wet zone and entrance with a mobile phone.

10. Dbejte na čistotu a hygienu. Před každým vstupem do whirlpoolu, sauny nebo páry se vždy
osprchujte.

10. Pay attention to cleanliness and hygiene. Sex in the whirlpool is not allowed. Always take a shower
before each entry to the whirlpool, sauna or steam room.

11. Návštěvník, který poškodí vybavení SAUNY DAVID je povinen způsobenou škodu nahradit.

11. A visitor who damages the SAUNA DAVID equipment is obliged to compensate the caused damage.

12. Zákaz vstupu do vířivky, sauny a páry v podnapilém stavu. Jakýkoli sex ve vířivce je zakázán!

12. No entry into the whirlpool, sauna and steam room after the consumption alcohol.

13. SAUNA DAVID neodpovídá za újmu, kterou si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností
(např. na kluzkých podlahách nebo schodech). V mokré zóně je stále mokro!

13. SAUNA DAVID is not responsible for the damage that visitors cause themselves through
carelessness (eg on slippery floors or stairs). In the “wet” zone is always wet floor!

14. Dbejte pokynů obsluhy SAUNY DAVID.

14. Follow the SAUNA DAVID operating instructions.

MAJITEL SI VYHRAZUJE PRÁVO VPUŠTĚNÍ
ZÁKAZNÍKA DO CLUBU.

THE OWNER RESERVES THE RIGHT TO ADMIT
THE CUSTOMER TO THE CLUB.

