Regulamin korzystania z Jaskini Solnej
1. Każda osoba przebywająca w Jaskini Solnej, zobowiązana jest do zapoznania
się i przestrzegania Regulaminu Jaskini Solnej.
2. W Jaskini Solnej może przebywać jednocześnie 11 dorosłych osób wraz z dziećmi
(maks. 11 dzieci).
3. Jaskinia Solna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.
O godzinie 17:00 rozpoczyna się ostatni seans.
4. Czas trwania jednego seansu to 45 minut.
5. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie. Należy zgłaszać się punktualnie
(5 min. przed seansem).
6. Do Jaskini Solnej należy wchodzić tylko i wyłącznie w świeżych białych skarpetach
lub ochraniaczach na obuwie! Ochraniacze można zakupić w Rejestracji Przychodni –
koszt 1 zł.
7. Dzieci do 12 roku życia przebywają w Jaskini Solnej pod opieką dorosłych. Osoby
te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci.
8. Dzieci do 2 roku życia przebywają w Jaskini Solnej bezpłatnie.
9. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
10. Jaskinia Solna jest miejscem spokoju, wyciszenia i relaksu. Podczas seansu prosimy
zachowywać ciszę i stosować do poleceń personelu.
11. Na terenie Jaskini Solnej obowiązuje całkowity zakaz:
a) spożywania pokarmów i napojów,
b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
c) palenia tytoniu,
d) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów,
e) wprowadzania zwierząt,
f) używania telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń
multimedialnych,
g) przestawiania leżaków,
h) biegania i hałasowania.
12. Zabrania się uczestniczenia w inhalacjach w Jaskini Solnej osobom po spożyciu
alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę i zgłosić
to personelowi za pośrednictwem telefonu znajdującego się przy wejściu do Jaskini
Solnej.
14. Osoby z niżej wymienionymi dolegliwościami powinny zasięgnąć opinii lekarza przed
skorzystaniem z seansu w Jaskini Solnej:
a) nadczynność tarczycy,
b) zaawansowane choroby nowotworowe,
c) gruźlica,
d) choroby nerek,
e) klaustrofobia,
f) inne stany ostrych zapaleń.
15. Zabrania się wnoszenia do Jaskini Solnej toreb i plecaków, należy je pozostawić
w szafkach znajdujących się przed wejściem do Jaskini Solnej.
16. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia,
które nie powinny korzystać z Jaskini Solnej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
17. Przebywając w Jaskini Solnej obowiązuje zakaz:
a) dotykania ścian Jaskini Solnej,
b) wrzucania soli do kaskad,
c) wynoszenia soli.
18. Po zakończeniu seansu prosimy o zachowanie porządku – złożenie koców i
posprzątanie zabawek do koszyków.
19. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w Jaskini
Solnej.

