
Regulamin korzystania z Ruskiej bani / sauny  
w Bazie łowieckiej KŁ „Żerań” na Kotlince  

 
1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

Korzystanie z Ruskiej bani oznacza iż użytkownik akceptuje w pełni niniejszy 
regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

2. Z Ruskiej bani mogą korzystać wyłącznie członkowie KŁ "Żerań" i ich 
rodziny. (Dzieci w wieku od lat 4 do lat 18 mogą korzystać z Ruskiej bani pod 
stałą opieką rodzica, na ich odpowiedzialność). 

3. Koło Łowieckie "Żerań" nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne 
przebywania w Ruskiej bani . Korzystanie z Ruskiej bani odbywa się na 
własną odpowiedzialność użytkownika. 

4. Z Ruskiej bani/ sauny nie mogą korzystać osoby: 
a) chore na serce, nadciśnienie i ogólnie choroby naczyń 

krwionośnych, 
b) z ostrą infekcją wirusową (np. grypą) lub stanami zapalnymi 

narządów wewnętrznych, 
c) z gorączką, 
d) chore na tarczycę, 
e) chore na padaczkę (epilepsję), 
f) z przeciwwskazaniami lekarskimi 

5. Każdy użytkownik Ruskiej bani zobowiązany jest przed wejściem do niej do 
dokładnego umycia całego ciała (prysznic) oraz zdjęcia obuwia i przedmiotów 
metalowych (pierścionki, wisiorki itp. ze względu na możliwość oparzenia). 

6. W saunie należy siedzieć na własnym suchym re ̨czniku. Ręcznik powinien być 
rozłożony tak, aby żadna częs ́ć ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska. 

7. Z Ruskiej bani nie wolno korzystać osobom będącym pod wpływem alkoholu 
lub środków odurzających, jak również do pomieszczenia sauny wnosić 
alkoholu.  

8. Jedno wejście do sauny nie powinno trwać wiecej niż 10-15 minut a całkowity 
czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min. lub 3 x 10 
min. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało a następnie uzupełnić poziom 
płynów w organizmie. 

9. Po saunie należy wypocząć 20-30 minut. 

10. Klucze do pomieszczeń Ruskiej Bani pobiera się i zdaje do Gospodarza Bazy 
łowieckiej Andrzeja Bernaszuka ( kontakt telefoniczny 721 661 929 ) który 
odpowiada za stan obiektu. Po zakończeniu baniowania zleca on sprzątanie i 
dezynfekcję Ruskiej bani firmie zewnętrznej , która dokona tych czynności 
profesjonalnie.  

11. Koszty przygotowania Ruskiej bani oraz jej sprzątania i dezynfekcji 
pokrywają w całości użytkownicy Ruskiej Bani i opłacają je z góry  
Gospodarzowi Bazy łowieckiej w momencie odbierania kluczy. Koszty te w 
przypadku jednorazowego baniowania są skalkulowane na poziomie 
150,00 zł , oraz 50,00 za każdy dodatkowy dzień użytkowania.  

 
Wszelkie nieprawidłowości i usterki mające wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników i eksploatację Ruskiej bani należy zgłaszać Gospodarzowi Bazy 
łowieckiej. Życzymy wiele satysfakcji i relaksu z bezpiecznego korzystania z 
naszej Ruskiej bani. W przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia należy 
pilnie skontaktować się z lekarzem. 


