2. sz. melléklet
Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
kiegészítő Házirendje
A Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszodában a Budapest Gyógyfürdői Zrt. mindenkori
Házirendje az alábbi kiegészítéssel érvényes:
1. A szaunák a szaunavilágon kívül a gyógyfürdő nyitvatartási idejében belépőjegy vásárlásával, a
szaunavilágban 7-19 óráig, a belépőjegy megváltásával vehetők igénybe, amely jogosultság a
proxy órára feltöltésre kerül. A belépőjegy csak a megváltás napjára érvényes.
2. A naturista szauna vendégeinek sajátos illemszabályait, szokásait is figyelembe véve, kiemelten
és hangsúlyozottan tilos megbotránkoztató, szexuálisan kihívó viselkedés! Tilos mások
fényképezése, filmezése, beleértve a mobil telefonnal történő fényképezést is! A naturista
szauna részben, illetve a recepción is tilos fényképek és videó felvételek készítésére alkalmas
technikai eszközök tárolása és használata (fényképező, videokamera, mobiltelefon, iPod, tablet,
laptop, stb.).
3. A szaunákat és a gőzkabint mindenki csak saját felelősségre használhatja!
4. A 14 éven aluli gyermekek számára a szaunák és a gőzkabin használata tilos! A 14 év feletti
gyermekek szülő, illetve felnőtt kísérete és állandó felügyelete mellett és felelősségére vehetik
igénybe a szaunákat és a gőzkabint.
5. A szaunákban és a gőzkabinban papucs, vagy más lábbeli használata tilos! Felhívjuk
figyelmüket, hogy a szaunákban és a gőzkabinban a padlózat erősen nedves lehet, ezért
fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
6. A szaunaprogramokon részt venni kizárólag szaunaruhában, saját vagy a fürdő által biztosított
textil lepedőben, elfedett testtel lehet. A szaunákban a teljes testfelület alá lepedőt vagy
törölközőt kell teríteni, hogy a testfelület ne érintkezzen a paddal!
7. A szaunapadokon úgy kell elhelyezkedni, hogy helyet adjunk mindenkinek (ne feküdjünk)
valamint megfelelő távolságra, hogy az izzadó bőrfelület egymással ne érintkezhessen.
8. Tartsuk szem előtt azt, hogy fedjük el testünket, ne tárulkozzunk ki és úgy helyezzük el alsó
végtagjainkat, hogy az ne okozzon zavart másokban.
9. A vendégek egyetlen szaunában sem önthetnek semmilyen folyadékot, vegyi anyagot, vagy akár
szauna olajat a kályhára, illetve tilos akár szauna olajat is a szaunázónak magára locsolnia. A
szaunamester az órarendben meghatározott időszakokban felöntést tart, amelyre való
részvételhez a jegypénztárakban vásárolható meg a jegy. A felöntések időpontjai a
jegypénztáraknál jól látható helyen ki van függesztve a programokkal és a szaunamester nevével
együtt. A felöntés előtt 15 perccel a szaunamesternél jelezni kell a részvételi szándékot, a
gyülekező a program szauna előtti pihenőtérben történik. A felöntésre vásárolt jegyet a szaunába
való belépés előtt kell átadni a szaunamesternek, aki ennek hiányában nem engedheti be a
szaunába.
10. Azok a szaunázó vendégek, akik a szaunaprogramra nem vásároltak jegyet, a szaunamester
kérésére, azt a szaunát el kell hagyják, ahol a szaunaprogram lesz. Rendelkezésre áll olyan
szauna, amelyben a felöntés ideje alatt is tudnak szaunázni. Amennyiben szeretnének illatot a

gőzkabinba és a szaunába, a szaunamestert megkérhetik, aki szakszerűen felhelyezi az illatot
a kályhára.
11. Merülő medence használata előtt a zuhany használata kötelező, izzadt, felhevült testtel a hideg
medencébe merülni tilos, mivel súlyos egészségkárosodást okozhat.
12. Tilos:
- a szaunákba és a gőzkabinba törékeny tárgyat (üveget, poharat, stb.), vagy bármely más
balesetet, sérülést előidézhető dolgot bevinni,
- a szaunázók nyugalmát bármi módon zavarni,
- a szaunákban és a gőzkabinban étkezni és szeszesitalt fogyasztani,
- ékszereket és szemüveget viselni, mivel égési sérüléseket okozhat.
13. Bármilyen rendkívüli eseményt (személyi sérülést, balesetveszélyes eszközt vagy tárgy
jelenlétét) kérjük haladéktalanul jelezzék a személyzetnek!
14. Felhívjuk figyelmüket, hogy vendégforgalmi okokból, műszaki meghibásodás, illetve üzemzavar
esetén a gyógyfürdő a szaunákat és a gőzkabint, illetve azok egy részének működését
szüneteltetheti. Ezért kártérítési kötelezettsége a fürdőnek nincs.
15. A szaunavilág 19 órakor zár, 15 perccel a zárást megelőzően a szaunahelyiségeket el kell
elhagyni, a szaunavilágból pedig 19 óráig távozni kell.

