
REGULAMIN SAUNARIUM 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Saunarium (zwane dalej Saunarium, Sauna, Strefa Saunarium) znajduje się w obiekcie o nazwie Ośrodek 

Sportu i Rekreacji (OSiR) w Piekarach usytuowanym na terenie Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 
2000 w Piekarach. Centrum Edukacyjne Radosna Nowina 2000, Piekary 2, 32-060 Liszki (zwane dalej 
CERN) jest jednostką organizacyjną – oddziałem Fundacji im. ks. Siemaszki w Krakowie (zwana dalej 
Fundacją). 

2. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach, w tym m.in. Krytą pływalnią zarządza Zarząd Fundacji przy 
kontroli Rady Fundacji, za pomocą wyłącznie wykwalifikowanych pracowników, upoważnionych do 
wydawania poleceń użytkownikom /klientom/ obiektu (zwanych dalej pracownikami Fundacji) .  

3. Saunarium czynne jest codziennie w godzinach od 17.00 do 23.00, przy czym wejście ostatnich klientów 
/użytkowników/ przewidziane jest maksymalnie do godz. 22.00. Możliwe są sezonowe zmiany godzin 
funkcjonowania Saunarium. W takim przypadku upoważnieni pracownicy OSiR informują o tym 
klientów/użytkowników/. 

4. Zasady funkcjonowania Saunarium w OSiR oraz prawa i obowiązki korzystających z niej osób, reguluje 
niniejszy Regulamin.  

5. Saunarium znajduje się w budynku OSiR. Prowadzi do niego odrębne wejście, zlokalizowane w okolicach 
dalszego końca korytarza na parterze OSiR w Piekarach, wewnątrz budynku.  

6. Na całym terenie CERN – w tym także w budynkach OSiR – znajduje się system monitoringu wizyjnego 
wraz z zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności 
użytkowników /klientów/, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji obowiązujących w CERN 
oraz OSiR. Ponadto Fundacja oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienarażający dóbr 
osobistych oraz godności użytkowników CERN, w tym także Saunarium, a zapis nagrań jest właściwie 
zabezpieczony i archiwizowany.  

7. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie Saunarium oraz CERN dozwolone jest wyłącznie po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Fundacji.  

8. Osoby znajdujące się na terenie Saunarium są zobowiązane podporządkować się poleceniom 
pracowników Fundacji lub pracownikom delegowanych do pracy w OSiR, a także pracownikom 
pełniących dyżury w Saunarium OSiR.  

9.  Fundacja może czasowo ograniczyć wejście klientów do Saunarium oraz na teren OSiR (jak i CERN)  
      z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających, tudzież innych okoliczności 

uzasadniających podjęcie takowych decyzji (w tym m.in. awarii, wypadków itd.). 
10. Na terenie sali w OSiR zabrania się jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym zarobkowej. A w 

szczególności zabrania się działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania 
ulotek, sprzedaży towarów oraz prowadzenia szkoleń. Wyjątek od tej zasady stanowi działalność 
gospodarcza w wynajętych pomieszczeniach lub działalność doraźna prowadzona na warunkach i na 
podstawie określonej w indywidualnej, czasowej i pisemnej zgodzie organów statutowych Fundacji tj. 
Zarządu po uprzedniej konsultacji z Radą Fundacji, udzielonej w sposób dyskrecjonalny maksymalnie na 
okres 1 roku kalendarzowego, z możliwością wydania wielokrotnie ponownej indywidualnej zgody przez 
organy Fundacji na następne okresy roczne. 

 

§ 1 
Korzystanie z saunarium 

 
1. Korzystanie z Saunarium w OSiR dozwolone jest dla osób powyżej 16 roku życia. 
2. Wejście do strefy Saunarium możliwe jest  wyłącznie po przyłożeniu zegarka do czytnika, 

znajdującego się przed wejściem do strefy saun. Przy wyjściu należy przyłożyć zegarek do czytnika 
opisanego jako „wyjście”. 

3. Użytkownicy Saunarium zobowiązani są do skorzystania z natrysków przed wejściem do Saunarium. 
4. Na terenie Saunarium obowiązuje zakaz używania własnych odbiorników MP3,  aparatów 

fotograficznych, telefonów komórkowych i tym podobnych urządzeń umożliwiających rejestrację 
obrazu lub dźwięku. Obsługa Saunarium ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić 
Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Użytkowników.  

5. Saunarium jest strefą, po której można poruszać się w stroju kąpielowym, ręczniku/pareo. 
Korzystanie z saun suchych i mokrych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami saunowania – do 
saun wchodzimy nago, przy czym do saun suchych obligatoryjnie należy zabrać ręcznik, bądź 
pareo. Użytkownik korzystający z Saunarium w stroju kąpielowym, musi liczyć się z możliwością 
obecności innych użytkowników, którzy poruszają się po strefie nago. Użytkownik korzystający z 



Saunarium nago, musi liczyć się z obecnością użytkowników, którzy poruszają się po strefie w 
strojach kąpielowych.  

6. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia rzeczy osobistych w zamkniętych szafkach 
znajdujących się w szatni, zaś rzeczy wartościowych w skrytkach depozytowych.  

7. Pieniądze, telefony komórkowe, biżuterię i inne przedmioty wartościowe należy złożyć w skrytkach 
depozytowych OSiR. Za przedmioty wartościowe pozostawione poza depozytem, np. w szafkach 
odzieżowych OSiR nie ponosi odpowiedzialności.  
 

§ 2 
Przeciwwskazania 

 
1. Z Saunarium mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do 

przebywania w wysokich temperaturach. Z Saunarium nie powinny korzystać przede wszystkim 
osoby:  

a. tuż po odbytym treningu o charakterze wytrzymałościowym,  
b. mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),  
c. kobiety w czasie menstruacji,  
d. cierpiące na jaskrę,  
e. cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,  
f. cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,  
g. w stanie ostrej choroby gorączkowej,  
i. dużej skłonności do krwawień, 
h. cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,  
i. cierpiące na choroby układu krążenia,  
j. cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki   
   śluzowate,  
k. cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,  
l. w stanach pozawałowych i powylewowych,  
m. cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemami,  
n. cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,  
o. z objawami dekompresji,  
p. cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi  

          zaburzeniami układu krążenia. 
  

2. Należy pamiętać o tym, że choroby nałogowe (uzależnienia) takie jak narkomania oraz alkoholizm 
również są zaliczane do przeciwwskazań i wykluczają osobom na nie cierpiącym możliwość 
korzystania z sauny.  

3. Wejście do Strefy Saunarium stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i 
innych znanych Użytkownikowi.  

4. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z 
Saunarium, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z niniejszej 
usługi. 
 

§ 3 
Zachowanie w saunarium 

 
1. W saunach obowiązuje bezwzględna cisza. Wyjątkiem są rytuały saunowe, których charakter jest 

zależny od zamysłu Saunamistrza.  
2. Z saun parowych należy korzystać nago. Dozwolone jest korzystnie z saun parowych w 

pareo/ręczniku.  
3. Z saun suchych należy korzystać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania - siadając lub 

kładąc się na ławkach w taki sposób, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami 
(także stopy). Należy użyć w tym celu pareo lub ręcznika.  

4. Do sauny należy wchodzić boso.  
5. Z miejsc siedzących w saunach suchych można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. 

ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami.  
6. W saunach parowych (mokrych) przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą 

korzystając z węża znajdującego się przy wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy 
powtórzyć.  

7. Obsługą Saunarium i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy 
Saunarium. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych 



substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów 
(np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego, 
gdyż grozi to pożarem.  

8. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach Saunarium należy pamiętać o różnicy temperatur i 
bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.  

9. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie 
powiadomić o tym fakcie pracowników Saunarium lub Ratownika WODNEGO OSiR. Jeżeli jest to 
możliwe jak najszybciej opuścić Saunarium.  

10. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi 
to oparzeniem.  

11. Nie wolno samodzielnie polewać pieca w saunach wodą, ani żadnymi innymi płynami. 
12. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny niewyposażonej w poręcze wymaga 

zachowania szczególnej ostrożności.  
13. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.  
14. Każdorazowo po skorzystaniu z sauny należy opłukać ciało pod natryskami. Ciało należy schładzać 

od stóp w kierunku serca, nie polewać zimną wodą rozgrzanej głowy. Każdy cykl kąpieli saunowej 
należy zakończyć 15-20 minutowym odpoczynkiem w pozycji leżącej.  

15. W Saunarium mogą odbywać się rytuały saunowe. Przebieg rytuału saunowego i jego tematykę 
ustala Saunamistrz. Rytuałowi saunowemu towarzyszy muzyka.  

16. Wykonanie rytuału saunowego wymaga uprzedniego wywietrzenia sauny, dlatego Saunamistrz 
może poprosić Użytkowników o opuszczenie sauny 15 minut przed rytuałem saunowym.  

17. W wyznaczone dni i godziny (informacja dostępna na osobnej tablicy/karcie informacyjnej) w 
saunarium odbywają się seanse saunowe, udział w nich nie wiąże się z dodatkowym kosztem, 
oprócz opłaty za wstęp do Saunarium. Osoby, które spóźnią się na seans (o każdej pełnej godzinie) 
NIE  ZOSTANĄ WPUSZCZONE do sauny, w której odbywa się rytuał aż do jego zakończenia  
(ok. 15min). 

 

§ 4 
Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach Saunarium 

 
1. Przebywając w Saunarium należy stosować się do ogólnych zasad saunowania.  
2. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po ich uprzednim przykryciu (np. ręcznikiem,   
    płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).  
3. Zachowanie użytkowników/klientów przebywających w Strefie Saunarium nie może zakłócać   
    wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe (bieganie, hałasowanie, natarczywe   
    przyglądanie się innym korzystającym z Saunarium, itp. jest zabronione). Wszyscy korzystający z  
    pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.  

4. Użytkownicy, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek 
zachowań opisanych powyżej lub z innych powodów, proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o 
tym fakcie obsługi Saunarium.  

5. Przed wejściem do basenów OSiR, jak również przed skorzystaniem ze stołków i leżaków zabrania się 
stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.  

§ 5 
 

W przypadku poważnego, bądź notorycznego naruszania przez korzystającego z obiektu przepisów prawa, 
lub postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Fundacji, lub osoba przez niego upoważniona, lub inni 
korzystający, mogą żądać opuszczenia przez niego Saunarium. 
 

§ 11 
 

Zabroniony jest wstęp na teren Saunarium, osób których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub innych 
środków odurzających, a także osób, które swym zachowaniem naruszają, lub w przeszłości dopuściły się 
naruszenia przepisów prawa, bądź postanowień niniejszego regulaminu na terenie obiektu. 
 

§ 12 
Przepisy końcowe 

 
1. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu obiektu jest naruszeniem niniejszego Regulaminu i 

pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z Saunarium.  



2. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, 
może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Saunarium. Zastosowanie zakazu 
poprzedzone zostanie ostrzeżeniem, wystosowanym przez obsługę Saunarium i OSiR. 

3. W sprawach spornych, ostateczną decyzję podejmuje Zarządzający lub osoba przez niego upoważniona. 
4. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Zarządzającego lub wpisywać do Książki Skarg i Wniosków, znajdującej 

się w kasie OSiR. 
5. O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decydują ogólne przepisy prawa. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony. 

 


