
Hotel Restaurant Levendula*** superior 

Regulament  de folosire a saunei 
 

• Sauna poate fi folosită doar pe proprie răspundere în conformitate cu regulamentul de 

folosire! 

• Copii intre 6 si 14 ani pot folosi sauna doar sub supravegherea si cu asumarea 

răspunderii părintilor. În cazul în care copilul deranjează ceilalți oaspeți, copilul si 

părintele la atenționarea personalului trebuie să părăsească sauna. 

• Durata maxima recomandată pentru folosirea saunei pentru persoanele sănătoase este 

de 10-15 minute maximum de 3 ori pe zi. 

• Vă rugăm să respectați timpul de ședere în saună, având in vedere și ceilalti oaspeți. 

• În cazul încălcării regulamentului sau a comportamentului  deranjant  oaspeții la 

atenționarea personalului trebuie să părăsească sauna (cei care au trebuit să părăsească 

sauna din acest motiv nu vor primi înapoi prețul biletului de intrare) 

• Sauna poate fi folosită doar cu achiziționarea unui bilet de intrare valabil. 

• Folosirea cearceafului sau a prosopului este obligatorie. Cearceaful/prosopul trebuie 

așezat in așa fel încât corpul, inclusiv picioarele să nu se atingă de băncile din saună. 

• Folosirea dușului înainte și după folosirea saunei este obligatorie. 

• Folosirea oricărui fel de încălțăminte în saună este interzisă! 

• Vă atragem atenția că în saună și în cabina de aburi podeaua este alunecoasă, circulați 

cu atenție! 

• În incinta saunei, camerei de odihnă, coridoare, anexe, folosirea papucilor de baie este 

obligatorie. 

• Înainte și după folosirea saunei este obligatoriu să va prezentați la recepție pentru 

întocmirea celor administrative 

• De funcționarea elementelor din saună se îngrijește personalul. Oaspeților nu li se 

permite actinarea asupra acestor elemente. 

• Pentru ca folosirea saunei să fie o adevarată relaxare, vă rugăm pentru orice doleanță să anunțați 

personalul. 

• Folosirea uleiurilor aromatice proprii nu este permisă si nici stropirea elementelor de 

încălzire  

• Folosirea saunei fară costum de baie este permisă doar în cazul închirierii individuale 

• În saună, cabina cu aburi, anexe, este interzisă introducerea gentilor, obiectelor casante 

sau a orice fel de obiecte care pot cauza accidente. 

 

• Este interzisă deranjarea celorlalți prin atitudine necorespunzătoare, vociferare, atitudine 

imorală! Persoana vinovată poate fi suspendată temporar sau permanent la accesul in saună 

respectiv serviciile saunei! 

• În saună, jacuzzi și în sala de odihnă  este interzis consumul de alimente și bauturi 

alcoolice! 

• In saună nu este posibilă rezervarea scaunelor. 

• Din motive de siguranță purtarea ochelarilor și/sau a bijuteriilor este interzisă! 

• Orice eveniment neprevăzut – accident, incendiu, trebuie anunțat de îndată personalului 

care trebuie și este obligat să acționeze! 

• Prezentul regulament se aplică inclusiv pesonalului Hotelului Restaurant Levendula și 

organelor de control! 
 



În interesul sănătății persoanelor care utilizează sauna și a integrității lor corporale nu pot accesa sauna 

cei care: 

 

• au febră, boli de piele, boli contagioase, boli de stomac, 

• suferinzii de incontinență 

• infecții ale unghiilor și a pielii 

• cei care au cârcei, sufera de pierderea cunostinței 

• cei aflați sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor 

euforice/halucinogene 

• cardiacii și cei cu probleme circulatorii 

• cei cu interdicție medicală în acest sens 

 

În faza de început a menstruației precum și în cazul gravidelor sauna nu este recomandată. 

 

                                                                     Vă dorim odihnă/relaxare plăcută! 

 

 
 

 


