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Правила
відвідування Санаторного комплексу "Деренівська Купіль"
Шановні відвідувачі! Для того, щоб Ваш відпочинок був максимально комфортним, Вам
необхідно дотримуватись правил, наведених нижче, та звертати увагу на інформаційні
повідомлення, що розміщені у наших закладах.
На території комплексу заборонено:
•
Нищити/пошкоджувати/контактувати руками чи у будь-який інший спосіб з
витворами мистецтва, скульптурами, об’єктами архітектури.
•
Нищити/ламати дерева та кущі, зривати квіти.
•
Лежати на газонах, самовільно організовувати пікніки на території комплексу.
•
Залишати дітей віком до 14 років без нагляду.
•
Шуміти, голосно спілкуватися, висловлюватися нецензурною лайкою, приносячи,
тим самим дискомфорт оточуючим.
•
Палити у невідведених для цього місцях.
•
Приносити та споживати власні продукти харчування та напої.
•
Професійна фото,- і відеозйомка без попередньої домовленості з Адміністрацією.
•
Приходити на територію або у будь-який заклад на території комплексу з
тваринами.
•
Паркувати/залишати транспортний засіб у невідведених для цього місцях.
•
Перебувати на всій території комплексу в оголеному/частково оголеному вигляді.
Під час відпочинку на території СПА-комплексу «Срібні Терми» гість/гості
перебувають в купальних костюмах. У випадку, якщо гість залишає територію
СПА-комплексу, він зобов’язаний одягти верхній одяг.
При вирішення спірних ситуацій з відвідувачами/гостями, Адміністрація залишає за собою
право використовувати показання засобів фото- та/або відеоспостереження.
По факту оплати послуг відвідувач/гість автоматично погоджується із вказаними Правилами
та зобов’язується їх дотримуватися.
Відвідувачі/гості несуть відповідальність за заподіяння майнової шкоди відповідно до
чинного законодавства України.
Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), або
неповнолітньою особою (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відшкодовується її
батьками (усиновлювачами) або опікуном (піклувальником), чи іншою особою, яка на
правових підставах здійснює виховання малолітньої (неповнолітньої) особи.
Відвідувачі/Гості, які не дотримуються вказаних Правил, зобов’язані самостійно покинути
територію Комплексу, а в разі відмови, - можуть бути видворені за його межі.
Адміністрація не несе відповідальність за дітей, залишених
батьків/опікунів/піклувальників на території комплексу, та за загублені речі.

без

нагляду

В період карантину обов’язковою умовою входу на територію Комплексу є температурний
скринінг кожного відвідувача/гостя.
Сподіваємось на Ваше порозуміння та бажаємо приємного відпочинку !
З повагою,
Адміністрація

