Baseino ir pirčių erdvės vidaus tvarkos taisyklės

Bokšto SPA svečiai, naudodamiesi teikiamomis paslaugomis baseino ir pirčių erdvėse,
įsipareigoja laikytis šių taisyklių. Jeigu svečias nesutinka jų laikytis, negali naudotis Bokšto SPA
teikiamomis paslaugomis.
1. Bokšto SPA draudžiama lankytis:
1) asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų;
2) asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę jiems patiems, kitų asmenų saugumui, turtui arba
prieštarauja visuomenėje priimtinoms elgesio normoms;
3) asmenims, kurie serga infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip
pat turintiems atvirų žaizdų ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių grėsmę jų pačių ir kitų
asmenų sveikatai ar gyvybei. SPA darbuotojas turi teisę nesuteikti galimybės naudotis
paslaugomis asmenims, kurių sveikatos būklė kelia akivaizdžių abejonių.
2. Svečias prieš pradėdamas naudotis Bokšto SPA teikiamomis paslaugomis privalo įsitikinti,
kad jo fizinės galimybės ir sveikatos būklė (įvertinant lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą
ir t. t.) jam leidžia tokiomis paslaugomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio
reikalavimo nesilaikymu, tenka pačiam svečiui. Svečiai, Bokšto SPA pajutę bet kokius
sveikatos sutrikimus, privalo nedelsiant pranešti Bokšto SPA darbuotojui.
3. Į Bokšto SPA draudžiama įsinešti maistą, alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus, narkotines,
psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas (svečiams nealkoholiniai gėrimai
(vanduo, arbata) Bokšto SPA siūlomi nemokamai).
4. Svečių sveikatos ir higienos reikalavimų tikslais Bokšto SPA svečiai privalo atrodyti švariai ir
tvarkingai.
5. Už savo asmeninių daiktų saugumą spintelėse atsako pats svečias.
6. Svečiui išduodama lustinė apyrankė. Lustinę apyrankę jis privalo segėti visą laiką iki
išsiregistravimo iš Bokšto SPA. Su lustine apyranke galima patekti į bendrąją SPA erdvę,
moterų / vyrų rūbinę bei baseino ir pirčių erdvę, atrakinti ir užrakinti daiktų laikymo spintelę
rūbinėje, informacijos terminale patikrinti, kiek liko laiko iki apmokėtų paslaugų pabaigos,
taip pat patikrinti daiktų laikymo spintelės numerį. Lustinė apyrankė grąžinama
išsiregistruojant iš Bokšto SPA. Lustinei apyrankei sugedus ar svečiui ją pametus, apie tai
privaloma nedelsiant informuoti Bokšto SPA darbuotoją. Už lustinės apyrankės pametimą
ar sugadinimą dėl svečio kaltės paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti atlyginti patirtus
nuostolius.
7. Svečias, kuris naudosis baseino ir pirčių erdve ir / ar yra užsisakęs SPA procedūrą, prieš kurią
reikia persirengti, gali persirengti tik tam skirtoje moterų / vyrų rūbinėje. Vienas svečias

rūbinėje gali naudotis viena rakinama daiktų laikymo spintele, kurioje yra jam skirtas
chalatas, šlepetės SPA procedūroms bei rankšluosčiai. Svečiams rekomenduojama į
Bokšto SPA nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Už asmeninių daiktų saugumą atsako ir
daiktų laikymo spinteles su lustine apyranke atrakina ir užrakina patys svečiai.
8. Panaudojus chalatą, šlepetes ir / ar rankšluostį, juos reikia palikti tam skirtose pažymėtose
vietose.
9. Svečiai Bokšto SPA patalpose privalo:
1) laikytis išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų;
2) vykdyti Bokšto SPA darbuotojų nurodymus;
3) neišdykauti, laikytis tylos ir gerbti kitų svečių poilsį, kadangi Bokšto SPA erdvės yra
skirtos atsipalaidavimui ir poilsiui;
4) mobiliuosiuose telefonuose įjungti begarsę aplinką;
5) laikytis kitų visuomenėje priimtinų elgesio normų ir šių taisyklių.
10. Bokšto SPA svečiams leidžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus bei nuotraukas ir /
ar nufilmuotą, įrašytą medžiagą naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama tokią medžiagą
naudoti komerciniais tikslais. Draudžiama daryti kitų svečių garso įrašus, juos fotografuoti ir
filmuoti be jų sutikimo.
11. Bokšto SPA draudžiama, nesant būtinybei, kalbėti telefonu, o jeigu tai būtina – telefonu
galima kalbėti tik persirengimo erdvėse.

12. Baseino ir pirčių erdvėje privaloma maudymosi apranga, būtina avėti drėgnai aplinkai
pritaikytas šlepetes. Ilgesni plaukai privalo būti surišti / susegti.
13. Vaikams iki 3 metų maudytis baseine be specialių sauskelnių draudžiama (tokias sauskelnes
svečiai gali įsigyti Bokšto SPA registratūroje).
14. Prieš naudojantis ir pasinaudojus pirtimis ir baseinu, būtina nusiprausti duše, kad būtų
užtikrinta pirčių erdvės higieninė būklė, baseino vandens švara bei dėl pirtyje naudojamų ir
vandenyje esančių tam tikrų cheminių medžiagų, būtų išvengta alerginių reakcijų. Dušuose,
esančiuose prie baseino ir pirčių, draudžiama naudoti higienos priemones.
15. Svečiams draudžiama šokinėti į vandenį.
16. Plaukiojant baseino takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
17. Svečias, norėdamas išlipti iš baseino, privalo naudotis kopėtėlėmis, o norėdamas išlipti iš
sūkurinės vonios, privalo naudotis laipteliais.

18. Ant saunos gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį. Tam skirti rankšluosčiai yra sudėti
baseino ir pirčių erdvėje specialiose lentynose. Panaudojus rankšluosčius, juos reikia palikti
tam skirtose pažymėtose vietose.
19. Draudžiama į pirtis neštis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas. Svečiams
draudžiama pilti vandenį ant akmenų, reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus, šveisti
kūną įvairiomis priemonėmis.

