Házirend:
A fürdő házirendjét jól látható helyen kell kifüggeszteni. A fürdő személyzete a
házirend tartalmát ismeri, annak betartását, a vendégek részéről is megköveteli. A
vendég problémájának orvoslása esetén a Borbála Gyógyfürdő fürdővezetőjéhez (6750
Algyő, Sport utca 9.), ügyvezetőjéhez (6750 Algyő, Téglás utca 151.), a fürdő
fenntartójához (Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 6750
Algyő, Kastélykert utca 40.), település jegyzőjéhez (Algyő Nagyközség
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.), ellenőrző
szervekhez (NAV /Szeged, Bocskai u. 14, 6721 /, ÁNTSZ /6726 Szeged, Derkovits fasor 711./, Munkaügyi Felügyelőség /6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11./, Katasztrófavédelem,
Munkavédelmi Felügyelőség /6722 Szeged, Rákóczi tér 1./ és egyéb regnáló hatósági
szervek).

Borbála Gyógyfürdő Algyő
HÁZIREND
 Fürdőnk szolgáltatásait mindenki saját felelősségére és a házirend betartásával
veheti igénybe.
 A fürdő területére belépni csak érvényes fürdőjeggyel vagy bérlettel lehet. A
fürdő egyes szolgáltatásai (szauna, masszázs) kizárólag a pénztárnál megváltott,
színkóddal ellátott karszalag használatával vehetők igénybe. A fürdő dolgozói a
karszalag és a fürdőbelépő meglétét a strand területén ellenőrizhetik, és a
karszalaggal vagy belépővel nem rendelkezőket kiutasíthatják a fürdő
területéről.
 Hat éven aluli, valamint 14-évnél fiatalabb úszni nem tudó gyerek csak szülő
vagy kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a fürdő területén.
 A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a fürdő
házirendjében foglalt előírásokat. A fürdőkben olyan magatartást kell
tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget,
megbotránkozást ne okozzanak.
 Csak a pénztárban elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget. A fürdő
területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 A fürdő medencéiben a fürdősapka használata ajánlott!
 A medencék használata előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező.

 A tanmedence mélyebb felét, csak úszni tudók vehetik igénybe. A
tanmedencénél jól látható helyen „MÉLYVÍZ” felirattal figyelmeztetjük
vendégeinket a vízmélységre.
 Az úszómester, illetve medenceőr útmutatásait minden fürdőzőnek be kell
tartani.
 A gyógymedence csak 12 éven felüli személyek által látogatható, a javasolt
fürdési idő 30 perc.
 A medencékbe ételt, italt bevinni tilos.
 A fürdő területén labdázni csak, kizárólag tüdővel felfújható strandlabdával
szabad.
 Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, vegyszerrel
(klórgáz, hypo, sósav, stb.) kapcsolatos szúrós szag észlelését,
balesetveszélyes helyzet kialakulását – azonnal jelezni kell az ügyeletes
úszómesternek vagy a legközelebbi munkavállalónak, aki a megfelelő
szabályzat alapján köteles haladéktalanul intézkedni.
 Dohányozni csak a kijelölt helyen engedélyezett, a fedett részleg egész
területén tilos (a dohányzásra kijelölt helyeket megkeresésében kérje a
személyzet segítségét, illetve használja a fürdő pénztáránál elhelyezett,
medencéket, elsősegély helyet, dohányzásra kijelölt helyeket, egyéb közérdekű
információkat tartalmazó vázlatos alaprajzi kiírást).
 A fürdő üzemidejében szakképzet elsősegély nyújtó személyzet tartózkodik,
akik neve a fürdő pénztárában elérhetőséggel kifüggesztve megtalálható. Kérjük,
probléma esetén ezen személyekhez történő, segítség irányú fordulásban kérje a
pénztár vagy bármelyik fürdőszemélyzet segítségét.
 A fürdőt nem vehetik igénybe:
fertőző betegek,
undort keltő betegségben szenvedők,
görcsös állapotban lévő betegek,
akiknek nyílt sebük van,
ittas egyének,
közerkölcsöt sértő módon viselkedők.
TILOS!
kutyát vagy más állatot behozni,
a tanmedencében és az élménymedencékben szappant használni, ételt
és italt fogyasztani,
a medencék partjáról a vízbe ugrálni,
a tanmedencét 10 éven aluliaknak egyénileg igénybe venni,
az utcáról szeszes italt behozni,
medencékbe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni,
a fürdő bármely berendezési tárgyát szándékosan rongálni,
a medence térbe utcai lábbelivel belépni,
az uszoda medencéjében és a tanmedencében fürdőruhán kívül más
ruházatban tartózkodni.

 Aki a fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a
kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő
területéről eltávolítható.
 A fürdő pénztára a belépők árusítását a zárás előtt egy órával beszünteti. A
fürdő szolgáltatásait a vendégek a nyitvatartási idő alapján vehetik igénybe.
 Záróra után a vendégek kötelesek haladéktalanul megkezdeni az öltözködést
és 25 percen belül a fürdőt elhagyni.
 A fürdőzők a szolgáltatás módjával, minőségével, a fürdő üzemeltetésével
kapcsolatban, valamint a kiszolgáló személyzet magatartását illetően kifogást
tehetnek vagy elismerést nyilváníthatnak a pénztárban erre a célra elhelyezett
naplóban.
 A talált tárgyakat minden esetben a pénztárban kell leadni, ahol azt
nyilvántartásba veszik. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa személyi
igazolványának felmutatásával jelentkezik, az átvételt igazolni aláírásával
kell.
 A fürdő igénybevétele csak házirendünk betartásával történhet. Aki a
Házirendben foglaltakat nem tartja be: attól az ügyeletes úszómester a
szolgáltatást megtagadhatja, és ezt köteles az üzemnaplóba bevezetni.
 Gyógyászati javallatok, ellenjavallatok:
Amennyiben az alábbi állapotok valamelyike fennáll az Önök esetében, kérjük a
kezelő személy tájékoztatni szíveskedjenek, ugyanis a felsorolt betegségek megléte
esetén orvosi igazolást kérünk a kezelés felvehetőségéhez, más felsorolt esetekben
pedig a kezelő jogosult átcsoportosítani vagy megtagadni a páciens kezelését:
lázas állapot
szívelégtelenség
magas vérnyomás, keringési és érrendszeri betegségek
gerincproblémák
emésztőrendszeri problémák
heveny ízületi gyulladás
TBC egyéb tüdőelégtelenségek
daganatos betegségek
epilepszia
alkoholos állapot
terhesség

menstruáció első három napja
bőrbetegségek, elváltozások (gombás fertőzés, fekélyesedés)
visszérgyulladás
,illetve minden olyan panasz mely a kezelést, annak hatékonyságát, általános
egészségügyi állapotot befolyásolhatja.
Minden kedves vendégünknek kívánunk nagyon jó pihenést, kikapcsolódást!

Szauna házirend
Beltéri finn jellegű szauna:

hőfoka: 90-95 0c
férőhelyek száma: 12 fő
Infra kabin:

hőfoka: 50-70 0c
férőhelyek száma: 2 fő
Kültéri finn jellegű szauna:

hőfoka: 90-95 0c
férőhelyek száma: 15 fő
Gőzszauna:

hőfoka: 45-60 0c
férőhelyek száma: 8 fő
A szaunázás lényege:
A forróságban kitágulnak a bőr pórusai, az izzadással távozik a szervezetből a
felhalmozott méreganyag. Megnyugszik a test, és így a lélek is. A melegben az idegek és
izmok ellazulnak, a fáradtság elmúlik. A hideg és a meleg váltogatása a bőrt ruganyossá,
az izmokat, és a keringési rendszert fitté, edzetté teszi, a szervezet megújul felfrissül.

•
•
•
•
•

A szauna csak érvényes belépő megváltása, és színes karszalag viselete esetén
vehető igénybe.
A szauna medenceőr felügyelete mellett üzemel.
A medenceőr, a szauna üzemelését, a vendégek biztonságát, és nyugalmát
rendszeresen ellenőrzi.
A szaunába 10 éven aluli gyermek nem tartózkodhat.
A szaunát mindenki saját felelősségére, és egészségi állapotának tudatában
látogathatja.
Egészségügyi ellenjavallatok: magas vérnyomás, szív és érrendszeri
megbetegedés, visszér, lázas állapot, fertőző betegség, undort keltő
megbetegedés.
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A szaunában mások zavarása, zaklatása tilos.
A szaunába lépés előtt és után a tusoló használata kötelező.
A szauna hőfoka és igénybevétele miatt a javasolt maximális szaunázási idő 1015 perc 2-4 szeri ismétléssel.
A kezdő szaunásoknak a rövidebb szaunázási időtartamot és a hosszabb pihenési
ciklust javasoljuk.
A szauna kövek vízzel történő locsolását csak a medenceőr végezheti.
Szaunát nők és férfiak közösen, fürdőruhában használhatják.
A szauna kövekre csak meghatározott (menta, eukaliptusz stb.) aroma, vizes
hígítása önthető. Az illó olajok keverése nem megengedett. Kérjen segítséget
a személyzettől!
Rossz közérzet, rosszullét esetén a helységet azonnal el kell hagyni.
A vészcsengő csak indokolt esetben használható!
Merülő (csobbanó) medencék csak zuhanyzást követően használhatók!
Kellemes kikapcsolódást, jó pihenést!
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