
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SOLARIUM                                
                 

1. Osoby  korzystające  z  solarium  poddają  się  zabiegowi  na  własne  ryzyko 
i  odpowiedzialność,  a  ponadto  zobowiązane  są  do  zapoznania  się  z  treścią  niniejszego 
regulaminu,  przestrzegania  wymienionych  w nim zasad oraz  stosowania  się  do  zaleceń 
pracowników Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA.

2. Przed skorzystaniem z solarium należy zgłosić się do pracownika obsługi solarium.

3. W  pomieszczeniu  solarium  jednocześnie  może  przebywać  jedna  osoba  z  wyłączeniem 
pracownika obsługi.

4. Z solarium mogą korzystać osoby:

− pełnoletnie,

− małoletnie od 16 roku życia.

5. Przed opalaniem należy zmyć makijaż, perfumy i balsamy. Zdjąć biżuterię. 

6. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów zabrania się używania kosmetyków, które nie 
są przeznaczone do solarium.

7. Osoby noszące szkła kontaktowe powinny wyjąć je przed opalaniem.

8. Zawsze należy włożyć okulary ochronne do solarium. Zamkniecie oczu nie chroni przed 
promieniami UV, które mogą uszkodzić soczewkę oka.

9. Nie należy się opalać, gdy skóra jest mokra.

10. W solarium można opalać się tylko raz dziennie. Miedzy pierwszą i drugą sesją zaleca się 48 
godzinna  przerwę.  Po  10  sesjach  w  solarium  zaleca  się  4-ro  tygodniową  przerwę 
w opalaniu.

11. Z solarium nie mogą korzystać osoby:

− będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.

− u których występują stany chorobowe skórne, rany cięte, zagrożenia krwotokiem lub 
inne przyczyny uniemożliwiające opalanie.

12.   Nie zaleca się korzystania z solarium osobom: 

− cierpiącym  na  choroby  układu  krążenia  (nadciśnienie  tętnicze,  choroby  serca, 
zaburzenia krążenia itp.),

− po przebytych chorobach serca,

− chorym na epilepsję (padaczkę),

− chorym na cukrzycę,

− ze schorzeniami tarczycy,

− zażywającym antybiotyki, witaminy, hormony, leki i kuracje ziołowe zawierające wyciąg 
z dziurawca, leczonym hormonalnie, sulfonamidami, itp.

− z  chorobami  skóry,  posiadającym  na  skórze  znamiona  lub  zmiany  barwnikowe 
i pigmentacyjne, ze skłonnością do przebarwień skóry,

− po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej,

− z pierwszym typem skóry (jasna karnacja, bardzo wrażliwa),

− kobietom ciężarnym, 

− które uprzednio były naświetlane promieniami RTG,

− z alergią na promienie UV,

− z trądzikiem różowatym i skłonnością do pękania naczyń krwionośnych,

− w trakcie menstruacji.

13. Każdą niesprawność urządzenia należy niezwłocznie zgłosić obsłudze obiektu. 

14. Osoby  naruszające  porządek  lub  przepisy  niniejszego  regulaminu  będą  wyproszone 
z solarium bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

15. Regulamin zatwierdził Dyrektor Centrum. 


