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                                                                                                                                                                           Załącznik nr 1  
                                                                                                                                                                                                                                                                      Do Uchwały nr 2/2021 z dnia 12.07.2021 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                Zarządu Kaszubskiego Centrum 
                                                                                                                                                                                                                                                        Sportowo – Rekreacyjnego sp. z o.o. 

                                                                                                                                                                                                                  w Kościerzynie 

Regulamin 
Kaszubskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie 

regulujący zasady korzystania ze Strefy Odnowy Biologicznej 
 
1. Strefa Odnowy Biologicznej jest integralną częścią Kompleksu  
2. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Ogólny Kompleksu.  
3. Uznaje się, że każda osoba, która weszła do Strefy Odnowy Biologicznej zapoznała się z postanowieniami Regulaminu Ogólnego KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie 
oraz niniejszym regulaminem, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
4. Strefa Odnowy Biologicznej jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 19.00.  
5. Wstęp do Strefy Odnowy Biologicznej odbywa się na podstawie transpondera systemu ESOK, który uzyskuje się w recepcji kompleksu.  
6. Transponder podlega rozliczeniu oraz zwrotowi przy wyjściu - w recepcji kompleksu.  
7. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie transpondera naliczana będzie opłata w wysokości 100 zł.  
8. Podczas przebywania w Strefie Odnowy Biologicznej zabrania się:  

 stwarzania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,  
 hałasowania oraz prowadzenia głośnych rozmów,  
 używania na terenie Strefy Odnowy Biologicznej obuwia, które pozostawia brudzące ślady na posadzce,  
 wnoszenia i spożywania wszelkich napojów i posiłków,  
 wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,  
 fotografowania i filmowania bez uprzedniej zgody kierownictwa kompleksu.  
 używania telefonów komórkowych, 
 korzystania z zabiegów masażu bez bielizny osobistej lub jednorazowej (można skorzystać z bezpłatnej jednorazowej bielizny osobistej), 
nietaktownego zachowania, które może zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu przepisów Kodeksu wykroczeń i Kodeksu  karnego 

9. Osoby korzystające z masażu deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą pełną odpowiedzialność za swój stan 
zdrowia zgodnie z wypełnioną „ankietą dla pacjenta zgłaszającego się na zabieg”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Pacjent jest 
zobowiązany wypełnić tą ankietę przed zabiegiem. Zaleca się zasięgnięcie opinii lekarskiej, odnośnie ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z zabiegów masażu z 
przyczyn zdrowotnych. Nie zaleca się korzystania z zabiegów osobom: 

 z chorobami zakaźnymi, 
 z chorobami i zmianami skórnymi, 
 z ranami otwartymi, 
 kobietom w ciąży, 
 kobietom w czasie menstruacji, 
 po spożyciu środków odurzających (alkohol, narkotyki, silne leki, itp.) 

Szczegółowy katalog określa ankieta dla pacjenta. 
10.Klient przed skorzystaniem z zabiegu jest zobowiązany do poinformowania  pracowników obsługi Strefy Odnowy Biologicznej w udostępnionym wywiadzie o 
znanych jemu przeciwwskazaniach do wykonania danego zabiegu.  
11. Personel Strefy Odnowy Biologicznej zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu masażu klientowi z oznakami chorób skórnych, innych 
chorób zakaźnych lub innego nietaktownego zachowania pacjenta wobec klienta. 
12. Personel Strefy Odnowy Biologicznej zobowiązany jest do udzielenia rzetelnych informacji dotyczących przewidywanych rezultatów i przebiegu masażu. 
13. Osoby korzystające  z zabiegów w Strefie Odnowy Biologicznej zobowiązane są bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania urządzeń,  wytycznych 
GIS dla gabinetów rehabilitacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom oraz poleceń personelu. 
14. KCSR Spółka z o.o. nie będzie zwracało wpłaconych kwot pieniędzy za nie wykonaną do końca usługę z winy pacjenta, a w przypadku spóźnienia się klienta  
zabieg może być krótszy w przypadku następujących bezpośrednio po zabiegu rezerwacji. 
15. Klient przed skorzystaniem z zabiegów masażu i hydromasażu powinien wziąć prysznic w celu umycia całego ciała.  
16. Swoim zachowaniem nie należy utrudniać innym klientom korzystania z usług Strefy Odnowy Biologicznej.  
17. Z urządzeń znajdujących się w Strefie Odnowy Biologicznej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.  
18. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń należy natychmiast powiadomić pracownika obsługi Strefy Odnowy Biologicznej.  
19. Za przedmioty pozostawione w Strefie Odnowy Biologicznej poza szafką ubraniową zamykaną transponderem, KCSR Spółka z o.o.  nie ponosi 
odpowiedzialności.  
20. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w szafce depozytowej znajdującej się w szatni zewnętrznej kompleksu.  
21. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości 
szkody.  
22. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonanych zabiegów należy zgłaszać natychmiast po wykonaniu zabiegu.  
23. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu KCSR Sp.z o.o. w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności.  
 
                                                                                                                              
 
 

Prezes KCSR



 
 

 
 

 


