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Provozní řád sauny

Čl. 1
Obecná ustanovení

1. Saunou  se rozumí  infrasauna  Rowen  nacházející  se v  suterénu  Sinkuleho koleje,  provo-
zovaná klubem Sincoolka.

2. Saunováním se rozumí pobyt uvnitř sauny.
3. Za prostory sauny se považuje místnost, ve které je sauna umístěna, a koupelna se sprchou 

k této místnosti přiléhající.
4. Výpůjčkou sauny se rozumí doba od vypůjčení klíče od prostor sauny až do okamžiku vrácení 

tohoto klíče. Klíč je obvykle zapůjčován správcem sauny oproti kolejence.
5. Rezervací sauny se rozumí požadavek na budoucí výpůjčku sauny ve stanovenou dobu. Re-

zervace sauny probíhá přes internetové stránky klubu nebo domluvou se správcem sauny.

Čl. 2
Uživatel

1. Uživatelem sauny se rozumí každý člověk, který se nachází v prostorách sauny.
2. Uživatel je povinen používat a navštěvovat saunu pouze v souladu s jejím návodem k použi-

tí (viz Příloha 3). Před prvním použitím sauny je uživatel povinen se s návodem k použití se-
známit. Pokud není uživatel s návodem seznámen a návod se v prostorách sauny nenachází,  
je povinen si návod vyžádat od správce sauny.

3. Bezprostředně před vstupem do sauny se musí uživatel osprchovat a důkladně osušit.
4. Po celou dobu saunování musí být v prostorách sauny kromě uživatele přítomna minimálně 

jedna další osoba. Pokud v prostorách sauny žádné jiné osoby přítomny nejsou, musí uživa-
tel  saunu opustit.  Výjimku  z  tohoto  pravidla  tvoří  uživatelé,  kteří  podepsali  Prohlášení 
o vstupu do sauny (viz Příloha 1 a 2).

5. V jednom okamžiku se v sauně smí nacházet nejvýše 4 osoby. Pokud v sauně již 4 osoby 
jsou, nesmí uživatel do sauny vstoupit.

6. Uživateli je důrazně doporučeno vzít si s sebou do sauny láhev s vodou či jiným nealkoho-
lickým nápojem.

7. Při sezení v sauně musí mít pod sebou uživatel prostěradlo či osušku. Pokud se při sezení 
uživatel opírá o stěnu sauny, musí být osuška či prostěradlo i za ním.

8. Uživateli je zakázáno:
◦ vstupovat do sauny v obuvi nebo v oblečení (neplatí pro spodní díl spodního prádla),
◦ konzumovat v sauně potraviny,
◦ přivést do sauny zvíře či mu umožnit, aby do sauny vlezlo.

9. Uživateli je přísně zakázáno:
◦ vstoupit do sauny v podnapilém stavu,
◦ konzumovat v sauně alkoholické nápoje,
◦ provozovat v sauně sex či jakékoliv jiné intimní praktiky.

10.Pokud uživatel odchází z prostor sauny jako předposlední, je povinen posledního přítom-
ného uživatele o svém odchodu informovat.
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11.Saunování není vhodné pro všechny osoby – zejména ne pro osoby uvedené v návodu k pou-
žití v sekci Kdy se vyvarovat používání sauny (viz příloha 3). Pokud má uživatel o vhodnosti  
saunování jakékoliv pochyby, je povinen se nejprve poradit se svým lékařem.

12.Provozovatel  sauny ani  vlastník  prostor  nenese žádnou zodpovědnost  za uživatelovo ne-
správné vyhodnocení svého zdravotního stavu.

13.Pokud na sobě uživatel během saunování pocítí jakékoliv příznaky zdravotních problémů, je  
povinen saunu neprodleně opustit.

14.V případě jakýchkoliv nejasností ohledně používání sauny je uživatel povinen před návště-
vou sauny kontaktovat v této věci správce.

Čl. 3
Vypůjčitel

1. Vypůjčitelem sauny se rozumí člověk, který si vypůjčil klíče od prostor sauny. Za vypůjčite-
le je považován po celou dobu trvání výpůjčky.

2. Vypůjčitel musí být členem klubu Sincoolka s aktivním Fitness či Plným členstvím.
3. Vypůjčitel je povinen počínat si tak, aby během výpůjčky nikdo nemohl do prostor sauny 

vstoupit bez jeho vědomí. Odpovědnost za případné následky nedodržení tohoto pravidla 
nese vypůjčitel.

4. Pokud nejsou ostatní uživatelé sauny seznámeni s tímto řádem, je vypůjčitel povinen uživa-
tele před vpuštěním do prostor sauny s tímto řádem seznámit.

5. Během výpůjčky zodpovídá vypůjčitel za dodržování tohoto řádu ostatními uživateli.
6. Vypůjčitel je povinen vrátit klíč v dobu stanovenou správcem. Pokud nemůže uživatel ze zá-

važných důvodů vrátit klíč v tuto dobu, je povinen vrátit klíč neprodleně poté.
7. Před vrácením klíčů je vypůjčitel povinen uvést prostory sauny do stejného stavu, jako ve 

kterém  byly  před  výpůjčkou,  otevřít  dveře  a  střešní  větrání  sauny  a  prostory  sauny 
uzamknout.

8. Vypůjčitel je povinen nahradit v plné výši jakoukoliv škodu, která byla během výpůjčky jím 
nebo některým z uživatelů zaviněna.

Čl. 4
Správce

1. Správcem sauny se rozumí člověk, který byl pověřen předsedou klubu zajišťováním výpůjček 
a správou prostor sauny.

2. Správce zodpovídá za dodržování tohoto řádu vypůjčitelem.
3. Správce je povinen se bezprostředně poté, co mu byly navráceny klíče od prostor sauny, 

přesvědčit o jejich řádném uzamčení.
4. Správce je oprávněn požadavek na výpůjčku odmítnout. Pokud tak učiní, je povinen žadate-

le informovat a své rozhodnutí mu zdůvodnit.
5. Při hrubém či opakovaném porušení tohoto řádu je správce oprávněn dané osobě vstup do 

prostor sauny zcela zakázat. Zákaz musí mít předem stanovenou délku a tato délka musí být 
dané osobě sdělena.
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Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1. Případné  spory  mezi  správcem  a uživatelem  či  vypůjčitelem  rozhoduje  představenstvo 
klubu.

2. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení představenstvem klubu.

Seznam příloh
Příloha 1 – Prohlášení o vstupu do sauny (česká verze)
Příloha 2 – Prohlášení o vstupu do sauny (anglická verze)
Příloha 3 – Návod k použití sauny (zkrácená, závazná verze)

Schváleno představenstvem klubu Sincoolka v Praze dne 18. 3. 2018.

Pavel Valach
Předseda klubu Sincoolka
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