PROVOZNÍ ŘÁD SOLNÉ JESKYNĚ KARIBIK
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pobyt v jeskyni (kúra), trvá 50 minut a začíná vždy v celou hodinu
poslední kúra začíná vždy hodinu, před ukončením provozní doby
před kúrou je nutné se dostavit alespoň 15 min., před zahájením kúry
doporučujeme volné a pohodlné oblečení
před vstupem dbejte na čistotu nohou, ponožek a mimo solnou jeskyni používejte VŽDY obuv
po dobu relaxace je nutné chovat se tiše a nerušit ostatní návštěvníky
pobyt v jeskyni není omezen věkem
za činnost dětí ve všech prostorách odpovídají jejich rodiče (zákonní zástupci), nebo jejich
doprovod, který dbá na nerušení ostatních zákazníků a zodpovídá ze dodržování pokynů
osoby trpící onkologickým onemocněním, klaustrofobií, nadměrnou činností štítné žlázy nebo
nízkým tlakem by měli návštěvu jeskyně konzultovat s ošetřujícím lékařem)

v jeskyni se nesmí:
o
o
o
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•

dotýkat se interiérových doplňků, solných stěn, krápníků, fontánky
vynášet sůl z jeskyně, házet v jeskyni předměty
fotografovat či natáčet, bez svolení obsluhy
jíst a pít a zákaz donášení vlastního pití (lze koupit na našem baru)
používat mobilní telefony
rušit ostatní návštěvníky
přebalovat dětem plínky

vstup do jeskyně je zakázaný:
o osobám s infekčním onemocněním, akutním TBC a všemi akutními respiračními nemocemi a
onemocněními spojenými se zvýšenou teplotou
o osobám pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek
o osobám, které mají jakýkoliv kašel, nebo nachlazení, či podezření na počínající nemoc
o osobám se špatnou hygienou, nebo zapáchajícím

•

v případě nevolnosti je nutné OKAMŽITĚ opustit solnou jeskyni

•

všichni návštěvníci jsou povinni plně respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů obsluhy
solné jeskyně

•

v případě porušení Provozního řádu a neuposlechnutí pokynů obsluhy solné jeskyně, je
obsluha oprávněna tyto osoby vykázat, bez nároku na náhradu vstupného.

•

V případě způsobené škody v celém Areálu Karibik je zákazník povinen škodu uhradit.
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