
Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD ANTICKÝCH LÁZNÍ - VITÁLNÍ SVĚT
1. Pobyt ve Vitálním světě Resortu Darovanský dvůr je jednorázový a nelze jej přerušit. Vstup je umožněn pouze

dospělým osobám od 18 let  věku po uhrazení poplatku. 
2. Každý návštěvník realizuje svůj pobyt v prostorách Vitálního světa na vlastní odpovědnost. Každý návštěvník

musí dbát na to, že vstupuje do mokrých prostor, kde je zvýšená možnost uklouznutí a všem pohybům ve
Vitálním světě věnovat z tohoto důvodu zvýšenou pozornost.  Každý návštěvník specializovaných procedur
(masáží apod.) je povinen  ve vlastním zájmu sdělit obsluhujícím pracovníkům svůj zdravotní stav 

3. Vstup do prostor je povolený jen s platnou vstupenkou, kterou si host zakoupí v hotelové recepci.  V ceně
vstupenky je zahrnuto i prostěradlo, které obdrží host při příchodu do Vitálního světa. Za poplatek je možno si
zapůjčit župan. Za ztracené nebo použité vstupenky se náhrada neposkytuje.

4. Do prostor Vitálního světa návštěvník vstupuje přezutý do přezouvací obuvi, umístěné ve skříňce u vstupu
nebo bos.  

5. Osobní  věci  si  návštěvník uloží  v uzamykatelné  skříňce v prostoru  šaten.  Za  volně  uložené  osobní  věci  a
cennosti nenese provozovatel zodpovědnost. 

6. Klenoty, peníze,  mobilní  telefony,  notebooky,  fotoaparáty  a  jiné cennosti  je návštěvník povinen uložit  do
úschovy na  recepci,   a  to  za  poplatek  40,-  Kč,  jinak  ze  jejich  ztrátu  nebo odcizení  nenese  provozovatel
odpovědnost.

7. Vitální svět je společným klidovým a relaxačním prostorem pro muže i ženy, pobyt v Antických lázních je v
bezplavkovém režimu,  návštěva dětí a mladistvých do 18 let není povolena. 

8. Do prostor Vitálního světa je zakázán vstup osobám s vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami,
které trpí příznaky akutního onemocnění, zejména zánětem dýchacích cest, zvýšenou teplotou, kašlem, rýmou,
průjmovým onemocněním, bolestmi hlavy, malátností, hnisajícími nebo krvavými ranami apod., dále osobám,
které trpí  infekčními  chorobami,  jsou bacilonosiči  nebo u nichž   se v nejbližším okolí  vyskytuje infekční
onemocnění. 

9. Osoby,  které  svou  přítomností  anebo  chováním  obtěžují  ostatní  návštěvníky,  ohrožují  mravní  výchovu
mládeže, porušují zásady osobní hygieny budou z prostoru Vitálního světa bez nároku na náhradu vykázány.

10. Vstup do prostor Vitálního světa je přísně zakázán osobám, které jsou zjevně pod vlivem  alkoholu nebo jiných
návykových látek.

11. Do prostor Vitálního světa je nepřípustné přinášet osobní zavazadla, alkohol, skleněné nádoby, lahve, jídlo a
pití, tyto musí být odloženy v šatně. 

12. Návštěvník do prostor vstupuje zabalený v prostěradle, když si před tím umyl  celé tělo mýdlem, důkladně se
osprchoval a vysušil. V plavkách je vstup nepřípustný.

13. Každý návštěvník dbá na dodržování hygieny prostředí, v prostorách Vitálního světa se  pohybuje bos nebo
v čisté přezouvací obuvi. Tato se po použití odkládá na vyhrazené místo.

14. Do všech  bazénů vstupuje návštěvník bos. Dbá na zvýšenou opatrnost proti uklouznutí a je povinen se držet
madel, která jsou u bazénů za tím účelem vybudována.

15. Při sezení zejména na prknech sauny, na oblázcích v noční obloze nebo relaxaci  v amorově komnatě a při
ležení a relaxaci na vyhřívaných lavicích a lehátkách v laconiu a thepidariu je nezbytné použít jako podložku
své prostěradlo. 

16. Při vstupu do bazénů návštěvník odkládá své prostěradlo na věšáky k tomu určené .
17. Použitý textil se při odchodu z Vitálního světa odkládá do vyhrazených nádob.
18. Ve všech prostorách Vitálního světa je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Občerstvení se

konzumuje pouze v určeném prostoru, používání skleněných nádob, sklenic nebo lahví je nepřípustné!
19. Vitální svět je oázou smyslových orgánů tepla, zvuku, vůně apod., proto se vyžaduje od návštěvníků zachování

klidu a ticha. Mobilní telefony lze používat pouze v prostoru šaten, a to při ztlumeném zvuku zvonění.  
20. Při jakémkoliv poranění, nevolnosti, úrazu, jiných zdravotních obtížích či další mimořádné události, která se

přihodí  v prostorách  Vitálního  světa,  přivolá  návštěvník  obsluhující  personál,  který  zabezpečí  potřebné
ošetření nebo přivolá odbornou lékařskou pomoc. 

21. Pobyt v prostorách Vitálního světa doporučujeme začínat v parních zařízeních s nižší teplotou -  římská pára,
bylinková inhalace, solná inhalace,  poté využít pobytu ve finské sauně a postupně relaxovat v odpočinkových
prostorech  –  noční  obloha,  laconium,  thepidárium,  amorova  komnata.  Mezi  jednotlivými  procedurami
doporučujeme 5-15 minutovou regenerační přestávku. 

22. Po každé zahřívací  a prohřívací  proceduře  doporučujeme využít  ochlazení  těla v multifunkčních sprchách,
ochlazovacím bazénku, případně v ledové studni.

23. Všichni návštěvníci Vitálního světa se řídí pokyny obsluhujícího personálu a ustanoveními tohoto návštěvního
řádu. Obsluha Vitálního světa má právo v případě porušení návštěvního řádu vykázat návštěvníka z prostor
Vitálního světa bez jakékoliv náhrady vstupného.

24. Před vstupem do světa vody, tepla, zvuku a vůní nechte svoje starosti a problémy přede dveřmi – Prosím
vstupte !
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