
PROVOZNÍ ŘÁD A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
Základní provozní podmínky 

• Relaxační studio THE SPA je privátním zařízením pro masážní a relaxační účely s maximální kapacitou 6 osob. 

• Vytvořením rezervace, její úhradou i vstupem do prostoru relaxačního studia THE SPA projevuje návštěvník souhlas s 
podmínkami tohoto provozního řádu a všeobecných podmínek a je povinen dodržovat a dbát jednotlivých ustanovení 
a pokynů, dále  hygienických předpisů stanovených tímto řádem. 

• Každý  návštěvník relaxačního studia THE SPA bere na vědomí, že veškeré užívání studia podniká na vlastní riziko a je 
odpovědný za jakékoliv případné zdravotní obtíže, komplikace či úrazy při jeho užití. 

• V prostorách studia je přísný zákaz kouření a konzumace donesených nápojů a to zejména ve skleněných lahvích.  

• Vypůjčené prádlo (prostěradla, ručníky, osušky a župany) jsou majetkem provozovatele a návštěvník je po použití studia  
odloží na určené místo. Je striktně zakázáno toto prádlo vynášet mimo prostory studia. 

Základní hygienické zásady ve studiu 
• Prostory relaxačního studia THE SPA jsou výhradně bezplavkovou zónou a je důrazně zakázáno užívat jakéhokoliv 

plaveckého úboru po celou dobu návštěvy. 

• Před využitím veškerých procedur je nezbytné se osprchovat a řádně umýt celé tělo mýdlem. 

• Před každým použitím prohřívací kabiny je nutné se osušit, aby tělo neodpařovalo nadměrnou vlhkost do prostoru 
kabiny. 

• Při pobytu v kabině musí každý návštěvník užívat prostěradlo pod celým povrchem těla tak, aby se žádná část těla přímo 
nedotýkala vybavení pro sezení/ležení/masáže. 

• Po použití kabiny je návštěvník vždy povinen se osprchovat a to před využitím jakékoliv části studia (Ochlazovací sud/
hydromasáž/odpočinkové a masážní zóny). 

• po použití toalety je návštěvník povinen použít sprchu a mýdlo. 

• Relaxační studio THE SPA nesmí navštěvovat osoby s onemocněními, kterými by mohly nakazit a poškodit ostatní 
návštěvníky. Jedná se zejména o osoby s kožními vyrážkami, infekčními chorobami a záněty, s otevřenými ranami, dále 
bacilonosiče, nebo osoby s jakkoliv přenosnými chorobami.    

Rezervace, ceny služeb a způsoby platby 
• Provozní doba relaxačního studia THE SPA je závislá na rezervacích návštěvníků a to denně od 8.00 do 22.00. 

• Veškeré rezervace se provádí on-line na webovém portálu www.thespa.cz, případně telefonicky na tel: +420 773 850 001. 

• Ceny služeb jsou uvedené v ceníku, který je dostupný na webových stránkách www.thespa.cz a zároveň jsou viditelné ve 
webovém průvodci při vytváření rezervace.   

• Po vytvoření rezervace je návštevníkovi zaslán E-mail s potvrzením rezervace a informacemi o způsobu platby. 

• Úhradu je možné provézt on-line platební kartou, případně v hotovosti na smluveném místě (z pravidla v některé z 
provozoven provozovatele). 

• Po provedení úhrady je návštěvníkovi zaslán E-mail s uhrazenou rezervací a dokladem o provedení platby (účtenkou). 

• V dokumentu uhrazené rezervace jsou uvedeny veškeré objednané a zaplacené služby, informace o adrese relaxačního 
studia a přístupový kód ke vstupu, jehož platnost je omezena na rezervovaný datum a čas. 

• Každá rezervace je platná pro návštěvníkem uhrazený čas s časovou rezervou 5 min. před a 5 min. po rezervaci. Blížící se 
konec rezervovaného času je návštěvníkům signalizován probliknutím světelné scény 10 min. před ukončením. 

• Změna rezervace je možná max. 24 hodin předem. Stornopoplatek uhrazené rezervace je 50% z celkové ceny a to do max. 
24 hodin před rezervovaným časem, v opačném případě uhrazená rezervace propadá bez náhrady. 

Informace o provozovateli 
• Provozovatelem relaxačního studia THE SPA je společnost NIHAO SERVICE, spol. s r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 

Praha4 - Michle, IČO: 068 94 038. 

• Relaxační studio THE SPA není veřejným provozem, ale privátním střediskem pro sportovní a relaxační účely ve smyslu 
bodu 74, Přílohy č. 4, §25, odst. 2  živnostenského zákona č. 455/1991 a provozem, na který se nevztahují hygienické 
podmínky stanovené vyhláškou č. 238/2011Sb. pro veřejná koupaliště, aquaparky a veřejné sauny.  

Provozní řád a všeobecné podmínky jsou platné od 27. února 2018 13:20  


