
 

 

NORMES D’US SHAMA SPA 

 

NO ES PERMET L’ACCÉS AMB… 

- Càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils. 

- Roba de carrer ni sabates (hi ha vestuaris i taquilles). 

- Flotadors i objectes perillosos o que es puguin trencar. 

- Animals 

- Aliments ni begudes. 

- Guix, bandatges, esparadrap o tiretes. 

 

EN LAS INSTALACIONES 

- Accés a partir de 18 anys. 

- Us de banyador i sabatilles. 

- Es obligatori dutxar-se abans i després del circuit. 

- No està permès córrer ni llançar-se a la piscina. 

- Mantenir silenci, respectar les normes i les instal·lacions. 

- L’empresa no es responsabilitza de: 
o La pèrdua o robatori dels objectes a les taquilles. 
o Les conseqüències derivades d’un mal us de les instal·lacions (cops o relliscades). 

 
- Els estris personals s'hauran de deixar en les taquilles. 
- Les taquilles han de quedar lliures a la sortida del centre. 
- El centre es reserva el dret d'admissió. 
- Hi ha càmeres de vigilància per seguretat. 
- El centre disposa de sabatilles antilliscants, tovalloles i barnús. 

 

CONTRAINDICACIONS 

- Patologia cardíaca, vascular i respiratòria severa. 
- Ferides obertes o sutures recents. 
- Malalties contagioses. 
- Problemes cardíacs o pressió sanguínia alta o baixa. 
- No s'ha d'accedir sense haver respectat el temps de digestió després d'un menjar. 
- Embarassades al primer trimestre o amb possibilitat de part prematur o altres complicacions. 

 

CONDICIONS 

- Es recomana reservar prèviament. L'entrada al centre és cada hora en punt. 
- Es recomana arribar 10 minuts abans de l'hora programada. En cas de retard, el temps de circuit o 

tractament es reduirà. 
- Per a posposar o cancel·lar la teva cita, s'ha de comunicar mínim amb 24 hores d'antelació per a 

evitar el càrrec. 
- Podràs realitzar el pagament en efectiu o targeta. Els clients de l'hotel podran afegir el càrrec a la 

seva factura final. 
- El centre està obert el temps que l'hotel ho estigui. 
- Es disposa fins a final de temporada per a fer efectius els packs regals o abonaments. 


