
  

REGULAMIN STREFY SAUN 

KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO CENTRUM 

AKTYWNOŚCI WODNE OKKO. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Strefa Saun jest integralną częścią KKCA „Wodne oKKo” w Kędzierzynie-Koźlu 

i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Administratorem sauny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu  

3. Sauna jest czynna w godzinach zgodnych z harmonogramem dostępnym przy wejściu 

oraz na stronie internetowej MOSiR (www.mosirkk.pl) 

4. Zakup biletu uprawniającego do skorzystania ze Strefy Saun potwierdza zapoznanie się 

z Regulaminami, stanowi akceptację postanowień oraz zobowiązuje                                                     

do ich przestrzegania. 

5. Aktualny cennik i harmonogram dostępne są przy kasie oraz na stronie internetowej 

MOSiR (www.mosirkk.pl). 

6. Uprawnionymi do korzystania ze Strefy Saun są osoby, które opłaciły wstęp do Strefy 

lub osoby posiadające inny tytuł do korzystania z usługi. 

7. Ze Strefy Saun mogą korzystać jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości 

nie stanowią przeciwwskazań do przebywania w saunie. Wchodząc do Strefy Saun 

odwiedzający czyni to na własną odpowiedzialność i potwierdza, że jego stan zdrowia 

nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji. 

8. Osoby  niszczące wyposażenie sauny ponoszą odpowiedzialność materialną 

za uszkodzenia.  

9. Zarządca Obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na teren Strefy Saun ze względu                     

na przekroczenie maksymalnej liczby osób korzystających lub ograniczyć wstęp dla 

określonych grup klientów. 

10. W saunie obowiązuje strefa nagości. Korzystanie ze Strefy Saun jest dozwolone jedynie 

dla osób, które ukończyły 18 rok życia. 

11. Osoby korzystające ze Strefy Saun są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się 

do poleceń obsługi Obiektu. 

12. Za przedmioty pozostawione w pomieszczeniach Strefy Saun MOSiR nie odpowiada.    

13. Na terenie Strefy Saun zabrania się:  

a. polewania pieca inną wodą niż dostarczoną przez Obsługę Obiektu;  

b. wchodzenia w obuwiu zewnętrznym; 

c. wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń 

służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku; 

d. zachowania nieobyczajnego, zakłócającego porządek publiczny bądź zachowania 

uznanego społecznie za obraźliwe; 

e. wykonywania zabiegów kosmetycznych;  

f. kładzenia jakichkolwiek przedmiotów na piecach lub w ich pobliżu; 

g. stosowania jakichkolwiek własnych płynów, esencji, olejków czy innych 

substancji do polewania pieca; 



h. regulacji lub zasłaniania jakichkolwiek urządzeń znajdujących się w Strefie 

Saun; 

i. dotykania elementów instalacji doprowadzającej ciepło. 

14. Obsługa Obiektu ma prawo do usunięcia z jego terenu, bez prawa zwrotu opłaty za 

wstęp osób, które nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, lub poleceń 

obsługi. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługi świadczone na terenie 

Obiektu zgodnie z cennikami.  

15. Wszelkie wypadki, skaleczenia, problemy ze zdrowiem pogorszenie samopoczucia oraz 

zauważone awarie i nieprawidłowości w pracy urządzeń, należy niezwłocznie zgłaszać 

pracownikowi obsługi Strefy Saun. W przypadku wystąpienia potrzeby nagłej pomocy, 

należy skorzystać z przycisku sygnalizacyjnego „ALARM”, który znajduje się w 

każdym pomieszczeniu sauny. Zabrania się nieuzasadnionego używania przycisku 

„ALARM”. 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN 

1. Przed wejściem do sauny lub łaźni należy: 

a. pozostawić strój kąpielowy w wyznaczonym do tego miejscu; 

b. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe; 

c. zdjąć okulary; 

d. dokładnie umyć mydłem całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć                         

do sucha; 

e. zdjąć obuwie basenowe przy wejściu do saun suchych. 

2. W łaźniach parowych zaleca się przebywanie nago. Dopuszcza się używanie pareo, 

kiltów i ręczników, które nie będą wykorzystywane później w saunach suchych,                         

na leżankach czy siedziskach. Przed kontaktem z siedziskiem w łaźni,                                             

jak i po jego opuszczeniu, należy spłukać je wodą. 

3. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach oraz na wszystkich leżankach i siedziskach                         

w strefie, konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało (również stopy), celem 

uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z oparciami, siedziskami i leżankami. 

4. Przebywając w strefie wypoczynku należy okryć ciało ręcznikiem, kiltem, szlafrokiem 

lub pareo. 

5. Zachowania szczególnej ostrożności wymaga: 

a. poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny,  

b. poruszanie się po grocie lodowej,  

c. wchodzenie i wychodzenie z balii z wodą 

6. Zachowanie osób przebywających w Strefie Saun nie może zakłócać wypoczynku 

innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający ze Strefy 

Saun zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. 
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