KOPALIŠKI RED RIMSKIH TERM
1. Wellness center Amalija je odprt dnevno od 8. do 22. ure. Termalni
bazen je odprt vsak dan od 8. do 22. ure oziroma za hotelske goste
od 7. do 22. ure. Dežela savn je odprta v zimskem času vsak dan
od 11. do 22. ure, v poletnem času vsak dan od 13. do 22. ure.
Fitnes center je odprt od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure ter
od 16. do 21. ure; v soboto od 8. do 12. ure ter od 16. do 20. ure;
v nedeljo od 8. do 12. ure.
2. Namenjen je vsem gostom, ki so psihofizično sposobni samostojno
izpolnjevati določila hišnega (kopališkega) reda.
3. Vstop otrokom do 12. leta je dovoljen samo v spremstvu staršev
ali skrbnika, ki odgovarjajo za varnost otrok na kopališču.
4. Vstopnica za bazen vam omogoča vstop v bazene in whirlpoole,
vstopnica za savno vam omogoča vstop v Deželo savn Varinia,
vstopnica za fitnes vam omogoča vstop v Fitness center Spartakus.
5. Največje dovoljeno število obiskovalcev:
• letno kopališče s savno 616 kopalcev / uro,
• zimsko kopališče s savno 462 kopalcev / uro,
6. Prosimo, da prostore wellnessa zapustite do 21.45 ure.
7. Glede na temperaturo termalne vode priporočamo zadrževanje
v vodi največ 20 minut, nato je priporočljiv 20 minutni počitek.
Staršem in spremljevalcem otrok starih do 12 let priporočamo, da
se otroci v whirlpoolih (33ºC in 35ºC ) ne kopajo.
8. Otrokom do 2. leta starosti odsvetujemo daljše zadrževanje našem
kopališču (temp. zraka 31ºC -/+1ºC, zaradi visoke relativne
vlažnosti zraka 50% – 60 % in temperatura vode 30ºC – 35ºC).
9. V Wellness centru Amalija je prepovedano:
• vstopiti v kopališče pod vplivom alkohola, mamil ali drugih
psihoaktivnih snovi,
• imeti neposredne telesne stike in nadlegovati druge goste v
območju kopališča,
• uporabljati opremo za prosto potapljanje,
• nositi obuvala, razen čistih natikačev,
• kopati se v kratkih hlačah ali majici,
• kopati se ali sončiti se brez kopalk,
• skakati v vodo, plavati pod vodo, kričati in motiti ostale
obiskovalce,
• igrati se igre z žogo v bazenih ali izvajati druge igre v vodi,
• uporabljati šampon pri tuširanju, razen tam, kjer je to posebej
označeno,
• voditi živali v kopališče,
• prinašati hrano in pijačo ter steklene predmete na območje
kopališča,
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kaditi v zaprtih prostorih wellness centra,
fotografirati in snemati v prostorih savne,
zadrževanje otrok 5-16 let brez spremstva staršev ali skrbnikov,
nositi oblačila v savnah ter uporaba GSM aparatov,
savnati se brez podložene rjuhe ali brisače, razen v turški savni,
uporabiti klic v sili po nepotrebnem,
bolnikom, ki jim škoduje temperatura vode nad 30ºC in zrak
z veliko vlažnostjo, odsvetujemo zadrževanje in kopanje na
območju kopališča.

Obvezno je:
• vstopiti skozi magnetno kontrolo,
• tuširanje in razkuževanje nog pred vstopom v bazen,
• uporaba kopalne garderobe (otroci do 3. leta starosti morajo v
bazenu uporabljati kopalke ali kopalne pleničke),
• podlaganje brisače na ležalnik,
• upoštevati navodila kopaliških delavcev,
• varščina za rjuhe, brisače, kopalne plašče – vračilo ob predložitvi
računa.
Posebno opozorilo:
• V območju bazenov in savn se ne sme motiti miru s preglasnim
govorjenjem in kričanjem. Kopalna kapa ni obvezna (pri dolgih
laseh priporočamo).
• Starejši kopalci in funkcionalno ovirane osebe, ki se ne počutijo
varne pri samostojnem vstopu ali izstopit iz vode, morajo za
pomoč zaprositi reševalca iz vode.
10. V savnah se morajo upoštevati izobešena pisna navodila ter
navodila kopaliških delavcev.
11. Obisk fitnesa je dovoljen samo v čistih športnih copatih ter v
športnih oblačilih. Vstop v kopalkah ni dovoljen.
12. Gostom je zagotovljena hramba oblačil v garderobnih omarah, za
morebitno krajo ne odgovarjamo.
13. Gostje Wellness centra Amalija lahko parkirajo na zunanjem
parkirišču pri dovozu do hotela.
14. Vsak obiskovalec wellness centra Amalija je dolžan poravnati
povzročeno škodo, nastalo na objektu in opremi po njegovi krivdi.
15. Na osnovi pravilnika o razvrstitvi kopališč in organizacijskih
ukrepih za varstvo pred utopitvami se morajo kopalci ravnati
po navodilih kopališkega reda, kopaliških znakih ter navodilih in
opozorilih reševalcev iz vode.

