Provozní řád solné jeskyně
1. Solná jeskyně je místo klidu a relaxace, prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti. Děti je nutné
hlídat, aby nepobíhaly - z důvodu bezpečnosti.
2. Procedura začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut.
3. Je nutné dostavit se 5 - 10 minut před zahájením relaxace. Pokud již procedura probíhá, není
možné do solné jeskyně vstupovat.
4. Nedoporučujeme vstup osobám trpícím:
- klaustrofobií (strach z uzavřených prostor)
- hyperfunkcí štítné žlázy (zvýšená činnost)
- onkologickým onemocněním - bez konzultace s lékařem

5. Do solné jeskyně je vstup zakázán osobám s infekčním onemocněním, akutní TBC a všemi
onemocněními spojenými se zvýšenou teplotou.
6. Před vstupem do solné jeskyně je zakázáno používat parfémy a intenzivní tělové deodoranty.
7. Do solné jeskyně není povolen vstup s jídlem a pitím.
8. Rodičům dětí do 1,5 roku doporučujeme návštěvu solné jeskyně až po konzultaci s
ošetřujícím lékařem dítěte.
9. Klienti musí vstupovat do solné jeskyně jen v jednorázových návlecích na obuv a v oděvu!!!
10. Po vstupu do solné jeskyně se klienti posadí nebo položí do relaxačního lehátka. Dostatečně
se uvolní a nechají se oddávat působení mikroklimatu Solné jeskyně a relaxační hudby.
11. V solné jeskyni se doporučuje zhluboka dýchat (do břicha) střídavě nosem i ústy.
12. Pozor, nesahejte si rukama do očí – ruce mohou být od soli!
13. Po dobu relaxace je nutné chovat se tiše a nerušit ostatní klienty.
14. Upozorňujeme, že prostory solné jeskyně (i objektu) jsou snímány kamerou!
15. Vstup dětí do 12 let je povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
16. V případě nevolnosti - je nutné Solnou jeskyni ihned opustit.
17. Konec relaxace signalizuje postupné zapnutí, vypnutí osvětlení solné jeskyně.
18. Klienti jsou obsluhou seznámeni s režimem Solné jeskyně a relaxaci postupují ve své
svobodné vůli.

19. V solné jeskyni není dovoleno dotýkat se solných prvků a vynášet sůl z jeskyně. Jezírko má
dekorativní a zvlhčující účel, proto prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti!!!
20. Po otevření dveří obsluhou, opouští klienti solnou jeskyni a odkládají použité návleky do
odpadkového PVC koše s víkem, umístěného u dveří solné jeskyně.
21. V solné jeskyni se pomocí vzduchotechniky a klimatizace zabezpečuje výměna vzduchu.
22. V solné jeskyni není dovoleno dotýkat se solných obkladů, krápníků, vodopádů a vynášet sůl z
jeskyně, má dekorativní a zvlhčující účel.
23. Rodiče s dětmi prosíme, aby na své děti dávali obzvláště pozor při hraní, pohybu po jeskyni.
Může dojít k úrazu nebo by se dětem mohla dostat sůl do úst či očí.
24. Není dovoleno v jeskyni fotografovat či pořizovat jakýkoliv obrazový záznam.

