Regulamin Komnaty Solnej w DOSiR Jagiellońska 7
1. Każda osoba korzystająca z Komnaty Solnej jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego
regulaminu, obowiązującego na jej terenie i podporządkowania się ich zapisom i poleceniom obsługi, a
także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.
2. Wykupienie usługi jest rozumiane jako oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu
oraz jednoznaczne z jego akceptacją bez zastrzeżeń.
3. Komnata solna to przede wszystkim miejsce wyciszenia, spokoju i relaksu.
4. Do Komnaty należy wchodzić w wygodnym ubraniu, klapkach.
5. Podczas seansu należy zachowywać się cicho.
6. W Komnacie nie niszczymy ani nie dotykamy ścian oraz elementów wystroju wnętrza, a także nie
wrzucamy soli, jak i innych przedmiotów, do elementów wystroju i wyposażenia wnętrza.
7. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody. Rodzic/Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za podopiecznych.
8. Dzieci do lat 5 mogą korzystać z seansów bezpłatnie.
9. Dopuszczalne jest wniesienie telefonu komórkowego, ale tylko i wyłącznie ustawionego w trybie cichym.
Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek połączeń ze względu na komfort osób przebywających
w Komnacie.
10. Zabrania się:
a. spożywania jakichkolwiek posiłków oraz picia napojów, żucia gumy,
b. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, puszek,
c. wprowadzania zwierząt,
d. palenia lub używania jakiegokolwiek źródła ognia,
e. wynoszenia soli z Komnaty,
f. biegania i hałasowania,
g. przestawiania leżaków,
h. wstępu do Komnaty i przebywania w niej w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających,
i. wnoszenia do Komnaty toreb i plecaków, należy je pozostawić w szatni przed wejściem do Komnaty
Solnej.
11. Teren obiektu oraz Komnata są monitorowane i za wszystkie szkody odpowiada klient, a nagrania z kamer
mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności klientów, którzy nie stosują się do regulaminu
obowiązującego na terenie obiektu oraz instrukcji Personelu. Personel zastrzega sobie prawo do
monitorowania obiektu. Teren jest monitorowany w sposób ciągły. Personel gwarantuje,
że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów. Klauzula
informacyjna dotycząca monitoringu dostępna jest w siedzibie DOSiR oraz na stronie
https://dosir.waw.pl/rodo/
12. W Komnacie nie filmujemy i nie fotografujemy w trakcie seansu. (Możliwość robienia zdjęć i filmowania
wyłącznie w czasie przerwy między seansami, za zgodą personelu).
13. Nie zaleca się używania kosmetyków o intensywnych zapachach przed wejściem do Komnaty.
14. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Komnatę.
15. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta.
16. We wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz
nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel.
17. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa dokładnie 45 minut - nie ma możliwości wejścia do
Komnaty Solnej w trakcie rozpoczętego już seansu.
18. Komnata Solna jest czynna:
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19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

a. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 (godzina rozpoczęcia pierwszego seansu) do 21.00
(godzina rozpoczęcia ostatniego seansu),
b. w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 (godzina rozpoczęcia pierwszego seansu) do 21.00 (godzina
rozpoczęcia ostatniego seansu),
c. DOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia w święta oraz z przyczyn losowych.
Na seans prosimy przychodzić punktualnie, a najlepiej około 10 minut wcześniej.
W przypadku chęci uczestniczenia w kilku następujących po sobie seansach fakt ten należy zgłosić
personelowi przed wejściem na pierwszy z seansów celem zarezerwowania miejsca oraz wykupienia
biletu. W przeciwnym wypadku pierwszeństwo mają osoby z już wykupioną lub zarezerwowaną usługą.
Opłaty przyjmowane są w recepcji (kasie).
Bilet jest ważny w dniu zakupu na określony seans. Za niewykorzystane bilety opłaty nie zwracamy.
Zaleca się dokonanie rezerwacji na konkretną godzinę seansu w kasie DOSiR lub za pośrednictwem
telefonu 22 619 50 31 wew. 106 podając imię, nazwisko i kontakt telefoniczny. Osoby z potwierdzoną
rezerwacją mają pierwszeństwo przed osobami bez rezerwacji.
W Komnacie może przebywać max 4 osoby.
Podczas seansu należy wygodnie ułożyć się w fotelu, głęboko oddychać, rozluźnić i poddać działaniu
mikroklimatu.
Każdy korzystający z Komnaty Solnej przebywa w niej na własną odpowiedzialność.
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz za wszelkie szkody i obrażenia wynikające
z powyższego DOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
Z Komnaty Solnej mogą korzystać osoby:
a. które ukończyły 18 lat – samodzielnie na własną odpowiedzialność,
b. które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność,
c. które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych.
Osoby, które zmagają się z:
a. nadczynnością tarczycy,
b. zaawansowanymi chorobami nowotworowymi,
c. ostrym stanem gruźliczym,
d. chorobami nerek,
e. alergią na sól,
f. innymi stanami ostrych zapaleń,
g. kobiety w ciąży,
h. podwyższoną temperaturą ciała
- przed wejściem na seans w Komnacie Solnej powinny zasięgnąć opinii lekarza.
Główne przeciwwskazania obejmują:
a. ostre stany chorób układu oddechowego,
b. przewlekłe choroby płuc na trzecim etapie chronicznej niewydolności płuc,
c. zatrucia,
d. niewydolność serca,
e. krwawienie,
f. krwioplucie i skłonność do niego,
g. stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego,
h. wszelkie choroby wewnętrzne,
i. choroby nowotworowe,
j. nadwrażliwość na brom i jod lub inne jony zawarte w solance,
k. przebyta gruźlica płuc,
l. przebyty ropień płuca.
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31. Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kawęczyńskiej 44, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane
osobowe zebrane podczas zapisów w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu wyłącznie w celu rezerwacji.
Podanie przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne acz konieczne do dokonania skutecznej
rezerwacji.
Każdy rezerwujący ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia
przetwarzania,
usuwania
–
w
określonych
sytuacjach.
Korzystanie
z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady
i przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne. W sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych
pod adresem e-mail: ochrona.danych@dosir.waw.pl bądź listownie.
Dane osobowe rezerwujących są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy
zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony
danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy rezerwujący, jeżeli uzna, że jego dane są
przetwarzane z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Przestrzegając regulaminu szanujemy czas swój oraz innych osób, aby pobyt w Komnacie Solnej był
komfortowy, zapewniał prawdziwy odpoczynek oraz relaks.
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