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We congratulate you on becoming a member of one of 

Georgia’s fi nest health center. Sam Raan Spa & Well-

ness Centre is the ultimate luxurious destination to 

enjoy an exceptional variety of spa therapies and 

rites from all over the world. Our swimming pool 

and fi tness center fi tted with cardiovascular equip-

ment will help you keep your body in good shape. 



4

We feature some of the most advanced exercise equipment and exten-

sive facilities.

YOUR MEMBERSHIP ENTITLES YOU TO THE FOLLOWING 

BENEFITS.

Unlimited access, 7 days a week with full use of fi tness facilities, swim-

ming pool, Steam room & Sauna, thermal beds, salt room

 10 Spa treatments experience passes (60 min) 

  25 % savings on all treatments in the Spa: Facials, Body, Hair, Mani 

& Pedicure

  15 % Retail Savings on all products purchased at the spa, drinks and 

snacks from bar

 12 complimentary guest passes per member

 Priority booking for special Spa promotions and events

 2 Complimentary 45-minute fi tness evaluation for new members

 Fitness, lifestyle and nutrition advice’s with our on-site trainer

 6 personal training sessions with our personal trainer

 Laundry overnight service available at 15 GEL per piece

*  Please note, that membership and benefi ts are not transferable. Price & Benefi ts are valid 
only for 12 month starting on the sign in date. All members under the age of 18 must be 
accompanied by an adult.
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Th is card is for personal use only. Loss or damage of card must be reported immediately. Mem-
bership to the Sam Raan Spa & Wellness is subject to its by-laws, rules and regulation. Th e 
Member shall, at all times, abide by the Rules and Regulations of the Facility which may be 
changed from time to time without prior notice by Wellness Center administration. Rules and 
regulations may also be orally communicated to you or contained on signs posted in the center. 
Please review and familiarize yourself with them. Please contact your center manager if you 
have any questions.

CHIPS INFORMATION 

Th e chip that a customer receives while purchasing membership card 

gives you the opportunity to automatically open the gate of Spa parking 

entrance. It can be stuck to the inner side of windshield of your car or 

just present it in front of the gate. 

Validity of your chip expires upon the expiration of the membership card. 

Please be informed that each chip attached to the serial number and 

model of the cars which you wrote at registration form.

If you will change the cars or serial numbers kindly inform reception.

Do not keep the chip close to a mobile phone or other devices emitting 

magnetic waves. Th is may disable the chip. 
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If your chip gets disabled please contact the managers of Sam Raan Spa 

& Wellness Center and they will help you re-activate it or get a new one. 

If your card is lost or stolen, please call us immediately to report it.

OPENING HOURS

Mon – Sun 10:00 – 00:00 

MAKING AN APPOINTMENT 

We strongly suggest that advance booking for treatments be made in 

order to avoid disappointment. 

ARRIVAL TIME

To make the most of your spa experience, guests are advised to arrive 10 

minutes before the treatment.

LATE ARRIVALS 

In the event that you are running late, we will endeavor to conduct your 

full treatment. However, please note that the treatment may be short-

ened should there be another booking which falls immediately after. 

CANCELLATION

In consideration for other spa guests, we request a minimum of 2 hours 
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notice if you are unable to keep your appointment. Th is is because facil-

ities have been reserved for such. Please call our staff  who will be happy 

to reschedule you. No-shows or appointments cancelled within 2 hours 

will be subjected to a 50 % cancellation fee. 

CHECKING IN

Members and guests must check-in at the front desk upon entering the 

center. Members must show their membership cards to the receptionist 

and may be required to leave their membership cards at the front desk 

and/or insert their cards into the card reader. Members may not loan 

their membership cards to anyone. We may require members and guests 

to show additional photo identifi cation prior to admittance to the cen-

ter. Members must be in good standing (that is, paid to date) to use the 

center. A fee may be charged to replace lost or stolen membership cards.

GUEST PRIVILEGES

Members are invited to bring or send guests to the center for an intro-

ductory visit for the purpose of introducing them as potential members. 

Guests must be 18 years of age or older. Guests must be accompanied 

by an instructor during their workout and must comply with the rules 

and regulations of the center. We reserve the right to discontinue guest 

privileges, in whole or in part, for the general benefi t of the center.
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MEMBERSHIP AGE RESTRICTIONS

Family or other membership plans may be available for minors (under 

18 years old). Such plans may contain restrictions as to days, hours and 

facilities and services available for use. Further, we may require members 

less than 18 years of age to be accompanied by an adult member at all 

times while in the center. Minors are not permitted in the center unless 

they are members or unless they are restricted to the nursery.

DRESS CODE

Usage of proper clothing is recommended in the spa. Bathrobes, slip-

pers, towels and disposable briefs are available at the Sam Raan Spa & 

Wellness Center. 

We reserve the right to deny use of the center to any person whose attire 

we do not consider to be appropriate in connection with the public im-

age of our center and our rules and regulations. No profane language or 

slogans on any attire in the center is permitted.

Athletic shoes are required in fi tness area. No ragged clothing, cut-off  or 

cut-down shorts or pants, half-shirts, curlers, swimsuits or sandals are 

allowed in the fi tness area. No personal eff ects such as jackets or gym 

bags are permitted in the fi tness, spa, pool, track, advanced training cen-

ter or free weight areas. If you wish to carry beverages with you during 

your workout, you must use a covered plastic container.
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POOL, SPA AND SHOWER 

Members and guests are required to wear proper swimming attire in the 

pool, steam room and sauna. All persons with shoulder length or longer 

hair must wear swim caps while in the pool. Shower shoes or sandals are 

recommended in all wet areas: no other type of footwear is permitted.

LOBBY/RECEPTION AREA

Members and guests may not be in the lobby/reception area in workout 

clothes or swimming attire.

LOCKER ROOM

Lockers are available for daily use by members and guests. We recom-

mend that members and guests do not bring valuables into the Center 

and that each member purchases a combination lock or padlock to se-

cure their locker while using the center facilities. We do provide jewelry 

boxes in the lockers and treatment rooms for your convenience. We are 

not responsible for lost or stolen articles. Pursuant to your membership 

contract, you have waived any right to sue the Center for lost or stolen 

articles. Due to the limited number of lockers available, we cannot al-

low locks to be left on overnight. When this occurs, the locks may be 

removed and any personal articles in the locker may be placed in the 

lost and found. We accept no responsibility for articles left behind. Our 

personnel are not allowed to accept responsibility for personal articles. 
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POOL, STEAM ROOM AND SAUNA

No body oils or creams (suntan, baby oil, etc.) are permitted in the 

wet areas. No shaving is permitted in the steam room or sauna. Mem-

bers must shower with soap and hot water before entering wet areas. 

For your personal hygiene, you should also shower after using wet 

areas. No diving, racing, running, horseplay, eating, drinking or per-

sonal grooming is permitted in wet areas. No glass containers are 

permitted. Please observe all lane restrictions in the swimming pool. 

Do not use wet areas if you are taking any medication that causes 

drowsiness or have any medical condition which makes such use in-

appropriate. 

PERSONAL CONDUCT

Members and guests are subject to the control and guidance of the cen-

ter’s staff  and must follow their instructions while in the center. Members 

and guests agree to conduct themselves in a quiet and well-mannered 

fashion when in or about the center and not cause any disturbances or 

interfere with the safe use or enjoyment of the center by other members 

and guests. Members or guests shall not conduct, purchase or subscribe 

to any commercial business or activity on center premises or solicit oth-

er members or guests for any reason without the center’s prior written 

consent. Under no circumstances shall members or guests interfere with 

the center’s conduct of its business. Any complaints (other than those of 



11

an emergency nature or requiring immediate attention by the center’s 

personnel) shall be made directly to the manager, in private.

NO SMOKING

In the interest of providing a healthy and safe environment for our mem-

bers and guests, all of our centers adhere to a no smoking policy. Th e use 

of any type of tobacco products, including smokeless tobacco, within the 

center is prohibited.

FOOD AND DRINKS

Food is permitted only in designated areas and not inside the locker 

room or in any wet or exercise areas. You may carry beverages in covered 

plastic containers only during your workout; no glass containers are per-

mitted in the center. Please properly dispose of all drinking containers 

and refuse in the trash receptacles.

Alcoholic beverages (other than those sold in designated cafe areas) are 

not permitted on the premises or grounds. Do not drink alcoholic bev-

erages before using the center facilities.

MEMBER’S RESPONSIBILITY AS TO USE OF THE CENTER

You should consult with your physician before using our services and 

facilities. You understand and acknowledge that we have no expertise 
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in diagnosing, examining or treating any medical condition. You agree 

you will not use the facilities with any medical condition, including open 

cuts, abrasions, sores, infections, maladies or inability to maintain per-

sonal hygiene, if such a condition poses a direct threat to the health or 

safety of yourself and others and agree you will use the facilities in ac-

cordance with all applicable public health requirements. It is your re-

sponsibility to consult with your physician to determine if any of these 

medical conditions exists and, if so, whether such condition pose a direct 

threat to the health or safety of yourself or others. Th e Center reserves 

the right, however, to make the fi nal determination in this regard.

ADDITIONAL RULES AND REGULATIONS

We reserve the right to amend or alter these rules and regulations at any 

time at our sole discretion. All amendments to these rules and regula-

tions are eff ective immediately. In accordance with your membership 

contract and these rules, we may revoke or suspend your membership if 

you fail to follow the rules and regulations or for any reasons of nuisance, 

disturbance, moral turpitude or fraud.

If you have any questions, please feel free to consult any member of our 

staff  for assistance. We look forward to helping you improve your health 

and physical appearance. 

Th ank you for choosing Sam Raan Spa & Wellness Centre!
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  ბარათით სარგებლობის წესები
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გილოცავთ, თქვენ საქართველოს ერთ-ერთი 
საუკეთესო გამაჯანსაღებელი ცენტრის წევრი 
გახდით. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ დატკბეთ 

მრავალფეროვანი სპა პროცედურებით მთელი 
მსოფლიოდან, ხოლო საცურაო აუზი და სავარჯიშო 
დარბაზი სილამაზისა და საუკეთესო ფიზიკური 

მდგომარეობის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ. ჩვენი 
ცენტრი მოწინავე სავარ-ჯიშო აღჭურვილობათა 

ფართო არჩევანს გთავაზობთ.
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კლუბის წევრობა შემდეგ უპირატესობებს გთავაზობთ: 

 ულიმიტო წვდომა – კვირაში 7 დღე ფიტნესის ზონით, საცუ-
რაო აუზით, ორთქლის ოთახით, საუნით, თერმული სარეცე-
ლითა და  მარილის ოთახით სარგებლობა.

 10 უფასო სპა პროცედურა (60 წთ).
 25%  ფასდაკლება სპას ყველა პროცედურაზე: სახის, სხე-

ულის, თმის მოვლა, მანიკიური და პედიკიური.
 15%  ფასდაკლება სპა-სალონში შეძენილ ყველა საქონელ-

ზე, სასმელებზე და სხვა პროდუქტებზე ბარიდან.
 12 უფასო ვიზიტი კლუბის წევრის სტუმრებისთვის.  
 ადგილების დაჯავშნის უპირატესობა სპას სპეციალური აქ-

ციებისა და ღონისძიებების დროს.
 ინსტრუქტორის 2 უფასო 45 წუთიანი ფიტნეს-შეფასება.
 ინსტრუქტორის რჩევები ფიტნესის, ცხოვრების წესისა და 

კვების შესახებ.
 6 პერსონალური ვარჯიში პირად ინსტრუქტორთან.
 სამრეცხაო (ღამის მომსახურება) – ცალკეული ნივთი 15 ლარად.

*  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ წევრობა და მასთან დაკავშირებული უპირატე-
სობები არ ექვემდებარება სხვა პირისთვის გადაცემას. ფასი და უპირატესობები ძა-
ლაშია მხოლოდ ბარათის მოქმედების პერიოდში. 18 წლამდე ასაკის ყველა წევრს 
უნდა ახლდეს ზრდასრული ადამიანი.
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კლუბის წევრის ბარათი მხოლოდ პერსონალური სარგებლობისაა. დაუყოვნებ-
ლივ გვაცნობეთ ბარათის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში. Sam Raan Spa & 
Wellness-ის წევრობა მის დაკანონებულ ნორმატიულ აქტებსა და წესებს ექვემდება-
რება. სტუმრები ნებისმიერ დროს უნდა დაემორჩილონ ობიექტის წესებსა და რეგუ-
ლაციებს, რომლებიც შეიძლება დრო და დრო შეიცვალოს სპა-ცენტრის ადმინისტ-
რაციის მიერ წინასწარი შეტყობინების გარეშე. შესაძლებელია, წესები და რეგულა-
ციები სიტყვიერად ან ცენტრში განთავსებული სტენდებისა და აბრების მეშვეობით 
იქნას გამოცხადებული. გთხოვთ, გადახედოთ და გაეცნოთ მათ. თუ რაიმე სახის 
შეკითხვები გაგიჩნდებათ, ნუ მოგერიდებათ გასარკვევად მიმართოთ მენეჯერს.

ინფორმაცია ჩიპების შესახებ, რომლებიც კლიენტს კლუბის 
წევრის ბარათის შეძენასთან ერთად გადაეცემა

შეგიძლიათ ჩიპი, რომელიც ავტომატურად აღებს სპას პარკინგის 
შლაგბაუმს, თქვენი მანქანის საქარე მინის შიდა მხარეს მიაკრათ 
ან ხელში გეჭიროთ და შლაგბაუმის მხარეს მიმართოთ. 

ჩიპის ვარგისიანობის ვადა იწურება კლუბის წევრის ბარათის ვა-
დის ამოწურვასთან ერთად. 

გთხოვთ, მხედველობაში იქონიოთ, რომ თითოეული ჩიპი დაკავ-
შირებულია მანქანის სერიულ ნომერთან, რომელიც თქვენ რე-
გისტრაციის ფორმაში მიუთითეთ. 

მანქანის ან მისი სერიული ნომრის შეცვლის შემთხვევაში შეატ-
ყობინეთ მისაღებში.
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ნუ იქონიებთ ჩიპს მობილურ ტელეფონთან ან მაგნიტური ტალ-
ღების მასხივებელ სხვა ხელსაწყოებთან ახლოს. შეიძლება ამან 
მწყობრიდან გამოიყვანოს ჩიპი.

ბარათის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, გთხოვთ და-
უყოვნებლივ დაგვირეკოთ და გვაცნობოთ.

სამუშაო საათები
ორშ.-კვ. – 10:00 – 00:00

წინასწარი ჩაწერა
გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად დაბეჯითებით გირჩევთ წი-
ნასწარ დაჯავშნოთ პროცედურები.

გამოცხადების დრო
სტუმრებს ვურჩევთ, გამოცხადდნენ დანიშნულ დრომდე 10 წუ-
თით ადრე, რათა აუჩქარებლად, მაქსიმალურად ისარგებლონ 
სპას პროცედურებით.

დაგვიანებული გამოცხადება
იმ შემთხვავაში, თუ დაგაგვიანდებათ, ჩვენ ვეცდებით ჩაგიტაროთ 
სრული პროცედურა. თუმცა გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 
შეიძლება პროცედურები შემოკლდეს იმ შემთხვევაში, თუ მას 
დროის მიხედვით თქვენი მომდევნო ჯავშანი მოსდევს.
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გაუქმება
სპას სხვა სტუმრების არსებობის გათვალისწინებით, გთხოვთ, იმ 
შემთხვევაში, თუ დროულად მოსვლას ვერ ახერხებთ, მინუმუმ 2 
საათით ადრე მოხსნათ ჯავშანი. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ჩვენს 
თანამშრომლებს, რომლებიც უპრობლემოდ გადაგიტანენ შეხ-
ვედრას სხვა დროისთვის. მოუსვლელობის ან ჯავშნის 2 საათზე 
ნაკლები დროით ადრე მოხსნის შემთხვევაში, გადასახდელი იქ-
ნება მომსახურების ღირებულების 50%.

რეგისტრაცია
წევრები და სტუმრები ცენტრში შესვლის წინ მიმღებში უნდა და-
რეგისტრირდნენ. წევრებმა მენეჯერს უნდა წარუდგინონ კლუბის 
წევრის ბარათები და საჭიროების შემთხვევაში დატოვონ ისინი 
მიმღებში რეგისტრაციის მაგიდაზე ან მოათავსონ ქარდ-რიდერ-
ში. წევრებს არ აქვთ უფლება წევრის ბარათი სხვა ვინმეს ათხო-
ვონ. ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს სპა-ცენტრში შეშვებამდე 
წევრებსა და სტუმრებს მოსთხოვოს პირადობის მოწმობა ფოტო-
თი. ცენტრით სარგებლობისთვის წევრებს შესრულებული უნდა 
ჰქონდეთ ფინანსური ვალდებულება (დროულად უნდა ჰქონდეთ 
გადახდილი გადასახადი). დაკარგული ან მოპარული წევრის ბა-
რათის აღსადგენად შესაძლოა დაინიშნოს საზღაური.
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შეღავათები სტუმრებისთვის
წევრებს ვთავაზობთ ცენტრში მოიყვანონ ან გამოგზავნონ სტუმ-
რები სპა-ცენტრისა და ფიტნეს ზონის მომსახურეობის გაცნობა-
შეფასებისათვის, მათ პოტენციურ წევრებად წარდგენის მიზნით. 
სტუმრები უნდა იყვნენ 18 წლის ან უფრო მეტი ასაკის. ვარჯიშის 
დროს სტუმარი უნდა ემორჩილებოდეს ცენტრის წესებსა და რე-
გულაციებს და მას თან უნდა ახლდეს ინსტრუქტორი. ჩვენ უფ-
ლებას ვიტოვებთ, ზოგადად ცენტრის ინტერესებისა და მიზან-
შეწონილობის გათვალისწინებით, ნაწილობრივ ან მთლიანად 
გავაუქმოთ სტუმრის პრივილეგიები.

ასაკობრივი შეზღუდვები კლუბის წევრებისათვის
შეიძლება არასრულწლოვანებისთვის (18 წლამდე) ოჯახური ან 
სხვა სახის წევრობის ბარათები ხელმიუწვდომელი აღმოჩნდეს. 
შეიძლება ასეთი ფორმები შეიცავდეს შეზღუდვებს, როგორც 
დღეებსა და საათებზე, ისე სხვადასხვა სახის მომსახურებებზე, 
რომელიც ხელმისაწვდომია ცენტრში. გარდა ამისა, შესაძლოა 
ჩვენ მოვითხოვოთ, რომ 18 წელზე უმცროსი ასაკის წევრებს ცენ-
ტრში ყოფნის მთელ მანძილზე ყოველთვის ახლდეთ სრულწ-
ლოვანი წევრი. არასრულწლოვნები ცენტრში არ დაიშვებიან, თუ 
ისინი არ არიან კლუბის წევრები ან არ იმყოფებიან მშობლების 
ყურადღების ქვეშ.
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DRESS CODE
სპაში რეკომენდებულია შესაბამისი ტანისამოსის  გამოყენება. 
სააბაზანო ხალათები, ფლოსტები, პირსახოცები და ერთჯერადი 
საცვლები გაიცემა Sam Raan Spa & Wellness ცენტრის მიერ.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ცენტრით სარგებლობაზე უარი ვუთხ-
რათ ნებისმიერ პირს, ვისი ჩაცმულობაც და მდგომარეობაც არ 
მიგვაჩნია ჩვენი ცენტრის საზოგადო იმიჯის, წესებისა და რეგუ-
ლაციების შესაფერისად. ცენტრის ტერიტორიაზე არ არის დაშვე-
ბული უხამსი ლანძღვა-გინება ან სხვადასხვა სახის ლოზუნგები.

ფიტნესის არეში დაუშვებელია დაგლეჯილი ტანსაცმლის, ამოჭ-
რილი ან გადაჭრილი შორტებისა თუ შარვლის, მოკლე მაისურე-
ბის, თმის ბიგუდების, საცურაო კოსტუმებისა და სანდლების ტა-
რება. პირადი ნივთებით სტუმრები არ დაიშვებიან სპაში, ფიტნე-
სის,  აუზის ან დასასვენებელ ზონებში. თუ გსურთ ვარჯიშის დროს 
თან მოიტანოთ სასმელი, პლასტმასის დახურული კომტეინერი 
უნდა გამოიყენოთ.

აუზი, სპა და შხაპი
წევრებსა და სტუმრებს მოეთხოვებათ ეცვათ შესაფერისი საცუ-
რაო კოსტუმი აუზში, ორთქლის ოთახსა და საუნაში. მხრებამდე 
ან უფრო გრძელი თმის მქონე ყველა პირს აუზში ყოფნისას აუცი-
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ლებლად უნდა ეხუროს საცურაო ქუდი. ყველა სველ წერტილში 
რეკომენდებულია შხაპის ფეხსაცმლის ან სანდლების გამოყენე-
ბა.  სხვა ტიპის ფეხსაცმელი დაუშვებელია. 

ლობი / მისაღები
დაუშვებელია წევრები და სტუმრები ლობის/მისაღების არეში 
იმყოფებოდნენ სავარჯიშო ტანსაცმლით ან საცურაო კოსტუმით. 

გასახდელი ოთახი
კარადები ყოველდღიური გამოყენებისათვის მხოლოდ წევრე-
ბისა და სტუმრებისათვისაა ხელმისაწვდომი. წევრებსა და სტუმ-
რებს არ ვურჩევთ ცენტრში ძვირფასეულობის მოტანას. თითო-
ეულ წევრს შეუძლია გამოიყენოს კოდიანი საკეტი, რათა ცენტ-
რის მომსახურებებით სარგებლობისას უზრუნველჰყოს საკუთარი 
ნივთების დაცულობა. ნუ დატოვებთ ძვირფასეულობას დაუცვე-
ლად. ჩვენ გთავაზობთ ზარდახშებს ძვირფასეულო-ბისათვის 
როგორც გასახდელ, ისე პროცედურების ოთახებში. ჩვენ პასუხს 
არ ვაგებთ უპატრონოდ დატოვებულ, დაკარგულ ან მოპარულ 
ნივთებზე. კლუბის წევრობის კონტრაქტის თანახმად, თქვენ უარს 
ამბობთ უფლებაზე სასამართლოში უჩივლოთ ცენტრს დაკარგუ-
ლი ან მოპარული ნივთებისათვის. კარადების შეზღუდული რა-
ოდენობის გამო ჩვენ ვერ დავუშვებთ კარადის დაკავებას ღამის 
განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ კლუბის წევრს თავისი ნივთე-
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ბი კარადაში დარჩება, ადმინისტრაცია ნივთებს „ნაპოვნი ნივთე-
ბის“ განყოფილებაში გადაიტანს. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებ-
ლობას დავიწყებულ ნივთებზე. ჩვენს პერსონალს უფლება არა 
აქვს თავის თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა პირად ნივთებზე.

აუზი, ორთქლის ოთახი და საუნა    
სველ წერტილებში აკრძალულია სხეულის ზეთებისა თუ კრემე-
ბის (გასარუჯი, ბავშვის ზეთისა და ა.შ.) გამოყენება. აკრძალუ-
ლია პარსვა ორთქლის ოთახსა და საუნაში. კლუბის წევრებმა 
მომატებული ტენიანობის ზონებში შესვლამდე საპნითა და ცხე-
ლი წყლით უნდა დაიბანონ. თქვენი პირადი ჰიგიენისთვის შხა-
პი უნდა მიიღოთ სველი წერტილებით სარგებლობის შემდეგაც. 
მომატებული ტენიანობის ზონებში აკრძალულია ყვინთვა,  სირ-
ბილი, დევნა, თამაში, საკვებისა თუ სასმელის მიღება, აგრეთვე 
პირადი ჰიგიენის პროცედურების ჩატარება. დაუშვებელია შუშის 
კონტეინერების გამოყენება. გთხოვთ, დაიცვათ ყველა შეზღუდ-
ვა-აკრძალვა საცურაო აუზის ზონაში. ნუ ისარგებლებთ სველი 
წერტილების არეთი თუ იღებთ რამე ისეთ მედიკამენტს, რომე-
ლიც იწვევს ძილიანობას ან თუ გაქვთ სამედიცინო უკუჩვენებები, 
რომლებიც მათ მიღებას არამიზანშეწონილს ხდის.
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პირადი ქცევა
წევრები და სტუმრები ექვემდებარებიან ცენტრის პერსონალის 
კონტროლსა და ხელმძღვანელობას და  ვალდებულნი არიან 
მიჰყვნენ მათ მითითებებს ცენტრში ყოფნის დროს. კლუბის წევ-
რები და სტუმრები სპა-ცენტრში და მის მახლობლად უნდა იქ-
ცეოდნენ წყნარად და ზრდილობიანად, არ უნდა გამოიწვიონ 
არანაირი უსიამოვნება და ხელი არ უნდა შეუშალონ  სხვა წევ-
რებსა თუ სტუმრებს უსაფრთხოდ ისარგებლონ სპა-სერვისით. 
ცენტრის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე ცენტრის 
ტერიტორიაზე არ უნდა ტარდებოდეს არანაირი კომერციული 
ოპერაციები. წევრებმა ან სტუმრებმა არანაირ გარემოებაში არ 
უნდა შეუშალონ ხელი ცენტრის მიერ საკუთარი საქმიანობის 
განხორციელებას. ნებისმიერი საჩივარი (გარდა გადაუდებელი 
მნიშვნელობის, ან ისეთი საჩივრებისა, რომლებიც ითხოვენ სას-
წრაფო ყურადღებას ცენტრის პერსონალის მხრიდან) უნდა ეთქ-
ვას უშუალოდ მენეჯერს, პირისპირ საუბრისას.

აქ არ ეწევიან 
ჩვენი წევრებისა და სტუმრებისათვის ჯანმრთელი და უსაფრთ-
ხო გარემოს შექმნის მიზნით, მოწევა აკრძალულია მთელს ჩვენს 
ცენტრში. ცენტრის ტერიტორიაზე აკრძალულია ნებისმიერი სა-
ხის თამბაქოს ნაწარმის, მათ შორის უკვამლო თამბაქოს, გამო-
ყენება.
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საკვები და სასმელი
კვება ნებადართულია მხოლოდ სპეციალურად მიჩენილ არეებ-
ში, მაგრამ არა გასახდელ ოთახში და ნებისმიერ სველ თუ სპორ-
ტულ არეებში. სასმელების დალევა შეგიძლიათ დახურული 
პლასტიკური კონტეინერებიდან მხოლოდ ვარჯიშის დროს; ცენ-
ტრში  აკრძალულია შუშის კონტეინერების გამოყენება. დაბეჯი-
თებით გთხოვთ, სათანადოდ იზრუნოთ  სასმელის გამოყენებულ 
კონტეინერებზე და გადაყაროთ ისინი სანაგვე ურნებში. ნუ დატო-
ვებთ თქვენს შემდეგ ნაგავს.

შენობაში ან მიმდებარე ტერიტორიაზე ალკოჰოლური სასმელი 
არ დაიშვება (გარდა იმისა, რომელიც იყიდება სპეციალურად 
გამოყოფილ კაფეს ზონაში). ნუ დალევთ ალკოჰოლურ სასმელს 
სპა-ცენტრში მოსვლის წინ.

კლუბის წევრის პასუხისმგებლობა ცენტრით სარგებლობისას
ვიდრე ჩვენი მომსახურებითა და მოწყობილობებით ისარგებ-
ლებდეთ, გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს ექიმთან. თქვენ უნდა 
გესმოდეთ და აღიარებდეთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი სამე-
დიცინო პრობლემის დიაგნოსტიკის, გასინჯვისა თუ მკურნალო-
ბის გამოცდილება. თქვენ თანხმდებით, რომ არ ისარგებლებთ 
სპას მომსახურებით, ნებისმიერი დაავადების, სამედიცინო პრობ-
ლემის პირობებში, მათ შორის ღია ჭრილობების, დაბეჟილობე-
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ბის, წყლულების, ინფექციების, ავადმყოფობებისა ან პირადი  
ჰიგიენის დაცვის უუნარობის დროს, თუ ასეთი პრობლემა პირდა-
პირ საფრთხეს უქმნის თქვენს ან სხვების ჯანრთელობას ან უსაფ-
რთხოებას, და თანხმდებით, რომ სპა-ცენტრით ისარგებლებთ 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ყველა მოთხოვნის შესაბამისად. 
თქვენი პასუხისმგებლობაა კონსულტაცია გაიაროთ ექიმთან, 
რათა განსაზღვროთ არსებობს თუ არა ზემოთ ჩამოთვლილი სა-
მედიცინო პრობლემებიდან რომელიმე და, დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, უქმნის თუ არა ეს პრობლემა პირდაპირ საფრთხეს 
თქვენი და სხვების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას. ცენტრი 
უფლებას იტოვებს მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება ამ სა-
კითხთან დაკავშირებით.

დამატებითი წესები და რეგულაციები
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ცვლილებები შევიტანოთ ან მთლიანად 
შევცვალოთ ეს წესები და რეგულაციები ნებისმიერ დროს საკუ-
თარი შეხედულებისამებრ. ნებისმიერი ცვლილება ამ წესებსა და 
რეგულაციებში დაუყოვნებლივ შედის ძალაში. სპა-ცენტრის წევ-
რობის კონტრაქტისა და ამ წესების შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია 
შევაჩეროთ ან გავაუქმოთ თქვენი წევრობა, იმ შემთხვევაში, თუ 
თქვენ ვერ დაიცავთ წესებსა და რეგულაციებს, ან ნებისმიერი 
სხვა მიზეზით, იქნება ეს წესების დარღვევა, ზნეობრივი აღვირახ-
სნილობა თუ თაღლითობა. 
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კითხვების წამოჭრის შემთხვევაში, გთხოვთ, ნუ მოგერიდებათ, 
დახმარებისათვის მიმართეთ ჩვენი პერსონალის ნებისმიერ 
წევრს. ჩვენ მოხარულები ვიქნებით ჯანმრთელობისა და ფიზიკუ-
რი გარეგნობის გაუმჯობესებაში დაგეხმაროთ. 

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ გამაჯანსაღებელი სპა-ცენტრი 
Sam Raan!
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 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧЛЕНСКИМИ КАРТАМИ 
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Мы поздравляем вас с тем, что вы стали членом 
одного из лучших оздоровительных центров Гру-
зии. Теперь вы сможете наслаждаться спа-проце-
дурами со всего мира, бассейн и тренажерный зал 

для кардиотренировок помогут вам поддерживать 
красоту и хорошую физическую форму. Мы предо-

ставляем современное оборудование и самые широ-
кие возможности их применения.
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Членство в центре дает вам возможность на следующие льготы:

•  Неограниченный доступ 7 дней в неделю с полным использовани-

ем фитнес зоны, бассейна, парной комнаты, сауны, термического 

ложа, соляной комнаты.

• 10 бесплатных спа-процедур (60 мин).

•  25%-ая скидка на все процедуры в спа: лица, тела, волос, маникюр 

и  педикюр.

•  15%-ая скидка на все товары, приобретенные в спа-салоне, напит-

ки и угощения из бара.

• 12 бесплатных посещений для гостей члена клуба.

• Приоритет при бронировании мест во время специальных спа-акций.

• Две бесплатные 45-минутные фитнес-оценки инструктора.

• Советы инструктора по фитнесу, по образу жизни и питанию.

• 6 персональных тренировок с тренером.

• Прачечная (ночной сервис) – 15 лари за комплект.

*Пожалуйста, обратите внимание, что членство и льготы не могут быть переданы 

другому лицу. Цена и услуги действительны только в период срока действия карты. 

Все  посетители в возрасте до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослых.

Клубная карта предназначена только для личного использования. О поте-ре или 

повреждении карты необходимо сообщить немедленно. Членство в спа-центре Sam 
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Raan подчиняется своим нормативным актам и правилам регулирования. Посети-

тели должны соблюдать правила и положения спа-центра, которые могут быть 

изменены без предварительного уведомления администрацией спа-центра. Правила 

и нормы также могут быть оглашены в устной форме или указаны на стендах и та-

бличках в спа-центре. Пожалуйста, просмотрите и ознакомьтесь с ними. Обращай-

тесь к менеджеру спа-центра, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИПАХ 

Чип, который вы получаете при приобретении клубной карты по-

зволяет вам автоматически открывать шлагбаум при въезде в спа-

центр и осуществлять парковку. Чип можно наклеить на внутрен-

нюю сторону лобового стекла автомобиля или удерживая в руке, 

направить в сторону расположения шлагбаума. Срок действия чипа 

истекает по окончанию срока действия клубной карты. Каждый чип 

«привязан» к номерам автомобилей, которые вы указали при за-

полнении регистрационной формы. Если в будущем вы поменяете 

автомобили или их номера, пожалуйста, известите нас об этом.

Не держите чип рядом с мобильными телефонами или другими 

устройст-вами, излучающими магнитные волны. Это может раз-

магнитить и повре-дить чип.

Просим вас немедленно сообщить о потере или повреждении чипа.
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ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Пн.–Вс.  –  10:00 - 00:00

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

Мы настоятельно рекомендуем предварительно бронировать про-

цедуры во избежание недоразумений. 

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ

Для того, чтобы без спешки совершать процедуры в спа, гостям ре-

комендуется прибыть за 10 минут до назначенного времени.

ПОЗДНЕЕ ПРИБЫТИЕ

В случае, если вы опаздываете, мы приложим все усилия, чтобы 

провести  все процедуры до конца. Обратите внимание, что проце-

дуры могут быть сокращены в случае наличия другого бронирова-

ния, которое по времени следует за вашим.

ОТМЕНА

Принимая во внимание  наличие других гостей спа, мы просим 

вас отменить бронирование минимум за 2 часа до начала, в слу-

чае если вы не в состоянии прибыть вовремя. Пожалуйста, по-

звоните нашим сотрудникам, которые смогут перенести вашу 

бронь на другое время. В случае неявки или отмены  брони менее 
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чем за 2 часа, взимается плата – 50% от стоимости предоставля-

емых  услуг.   

РЕГИСТРАЦИЯ

Посетители должны пройти регистрацию у стойки при входе в 

центр. Члены клуба должны предъявить свои клубные карты менед-

жеру и при необходимости оставить свои карты на регистрации и/

или вставить свои карты в карт-ридер. Члены клуба не могут одол-

жить карту другому лицу. Администрация оставляет за собой пра-

во попросить предъявить  удостоверение личности с фотографией 

перед допуском в спа-центр. 

Для пользования спа-центром, клубная карта должна быть 

оплачена на день посещения центра. За восстановление уте-

рянных или украденных кем-либо карт администрацией взи-

мается плата.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Гости приглашаются на ознакомительный визит в спа-центр и фитнес 

зону для предварительного ознакомления с предоставляемыми услу-

гами. Гости должны быть в возрасте от 18 лет и старше. Они должны 

быть в сопровождении инструктора во время их тренировки и долж-

ны следовать правилам и положениям спа-центра. Мы оставляем за 
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собой право частично  или полностью отменить льготы для гостей, 

исходя из целесообразности и с учетом интересов центра.

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Семейные или другие членские карты могут быть недоступны для 

несовершеннолетних (до 18 лет). Такие случаи могут содержать огра-

ничения относительно дней, часов, удобств и услуг, доступных для 

использования. Кроме того, мы можем потребовать от членов клуба 

до 18 лет быть в сопровождении взрослого  на протяжении всего вре-

мени нахождения  в спа-центре. Несовершеннолетние не допускают-

ся в центр если они не являются членами клуба или не находятся под 

присмотром взрослых.

DRESS CODE

В спа-центре рекомендуется надевать соответствующую одежду. 

Халаты, тапочки, полотенца и одноразовое нижнее белье предо-

ставляются спа-центром.

Согласно нормам и правилам спа-центра, мы оставляем за собой 

право отказать в допуске в спа-центр, любому человеку в несоот-

ветствующей одежде или в неподобающем состоянии. 

На территории центра не допускаются ругательства или различно-

го вида лозунги. 
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В фитнес зону не допускаются посетители в рваных шортах, фут-

болках или брюках, в бигудях, купальнике или сандалях.

С личным снаряжением гости не допускаются в спа, фитнес, бас-

сейн или зоны отдыха. Если вы хотите принести с собой напитки 

во время тренировки, вы должны использовать закрытый пласти-

ковый контейнер.

БАССЕЙН, СПА И ДУШ 

Посетители обязаны носить соответствующую одежду для плава-

ния в бассейне, для пользования паровой баней и сауной. Все по-

сетители с волосами до плеч или длиннее должны носить шапочки 

для плавания. Во всех мокрых точках рекомендуется ношение тапо-

чек; другой тип обуви не допускается.  

ЛОББИ / РЕСЕПШН

Гости не должны находиться в вестибюле в тренировочной одежде 

или в купальном костюме. 

РАЗДЕВАЛКА

Раздевалки доступны для ежедневного использования членов клу-

ба и гостями. Мы рекомендуем не приносить ценные вещи в спа-

центр. Каждый член клуба может использовать кодовый замок, для 
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того чтобы обеспечить сохранность своих вещей при пользовании 

услугами спа-центра. Мы предоставляем шкатулки в шкафчиках и 

процедурных кабинетах для вашего удобства. Мы не несем ответ-

ственности за утерянные или украденные вещи, оставленные без 

присмотра. В соответствии с договором о членстве в клубе, вы от-

казываетесь от любого права подать в суд на спа-центр Sam Raan за 

утерянные или украденные вещи.

В связи с ограниченным количеством шкафчиков, мы не можем по-

зволить гостям оставлять свои вещи на ночь. В случае, если член 

клуба забыл свои личные вещи в шкафчике, предметы будут пере-

мещены администрацией в бюро находок. Наш персонал не имеет 

права брать на себя ответственность за личные предметы гостей. 

Мы не несем никакой ответственности за оставленные вещи.

БАССЕЙН, ПАРНАЯ КОМНАТА И САУНА

Кремы и масла для тела (средства для загара, детское масло и т.д.) 

не допускаются в мокрых зонах. В  парной или сауне не допускается 

бритье. Члены клуба должны принять душ с использованием мыла 

и горячей воды перед использованием мокрых зон. Для вашей лич-

ной гигиены также рекомендуется душ после использования мо-

крых зон. 
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В мокрых зонах запрещается нырять, бегать, обгонять, принимать 

пищу, пить или использовать предметы личной гигиены. Пользова-

ние стеклянной посудой и контейнерами также запрещено.  Пожа-

луйста, соблюдайте все ограничения в зоне бассейна. Не пользуй-

тесь мокрыми зонами, если вы принимаете какие-либо лекарства, 

вызывающие сонливость или если у вас есть медицинские противо-

показания, которые делают их использование нецелесообразным.

ЛИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Гости  подлежат контролю и руководству  со стороны сотрудников 

спа-центра и должны следовать их указаниям во время нахожде-

ния в центре. Пользователям следует соблюдать тишину в спа-цен-

тре, не вызывать никаких беспокойств, не препятствовать другим 

гостям безопасно пользоваться спа-услугами. Без предваритель-

ного письменного согласия центра на его территории не должны 

проводится какие-либо коммерческие операции. Ни при каких об-

стоятельствах гостям не разрешается препятствовать спа-центру 

в выполнении работ. Любые жалобы (кроме случаев чрезвычайно-

го характера или требующих немедленного внимания персонала 

спа-центра) должны быть высказаны непосредственно менеджеру.

ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ

В интересах обеспечения здоровой и безопасной окружающей сре-



40

ды для наших гостей, во всех помещениях центра запрещается ку-

рить. Использование любого типа табачных изделий, в том числе 

бездымного табака, на территории спа-центра запрещено.

ЕДА И НАПИТКИ

Питание разрешается только в специально отведенных местах, 

но не в раз-девалках, влажных зонах и процедурных комнатах. 

Вы можете употреблять напитки из накрытых пластиковых кон-

тейнеров только во время трениро-вок; приносить стеклянную 

посуду или контейнеры в спа-центр не разре-шается. Убедитель-

ная просьба – не оставляйте за собой мусор. Алкоголь-ные на-

питки (кроме тех, которые продаются в специально отведенных 

местах в спа-центре) не допускаются на  территории центра.  

Употребление  алкогольных напитков перед посещением спа не 

рекомендуется.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА КЛУБА ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

УСЛУГАМИ ЦЕНТРА

Вы должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем 

использо-вать наши услуги и удобства. Вы должны понимать и 

признать, что у нас нет опыта в диагностике, осмотре или ле-

чении любого заболевания и согласиться  с тем, что не будете 

пользоваться услугами спа при наличии любого заболевания, 
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в том числе открытых порезов, ссадин, язв, инфекций, недугов 

или неспособности поддерживать личную гигиену, если таковые 

создают прямую угрозу для здоровья или безопасности себе или 

другим. Также вы должны пользоваться услугами спа-центра в 

соответствии со всеми применимыми требованиями обществен-

ного здравоохранения. 

Консультация с врачом является вашей ответственностью, чтобы 

определить, имеет ли место какое-либо из вышеперечисленных за-

болеваний, и если да, то представляет ли такое состояние прямую 

угрозу здоровью или безопасности себе или другим. Центр остав-

ляет за собой право, принимать окончательное решение по этому 

вопросу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ

Мы оставляем за собой право вносить изменения или полностью 

поме-нять эти правила и положения в любое время по нашему 

собственному усмотрению. Все поправки к настоящим правилам 

и положениям вступают в силу немедленно. В соответствии с ва-

шим контрактом членства спа-цен-тра и этих правил, мы можем 

отменить или приостановить ваше участие, если вы не в состоянии 

следовать правилам и предписаниям или по каким-либо  другим 

причинам – таким как нарушение правил или нравственная рас-
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пущенность. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не 

стесняйтесь консультироваться с любым из наших сотрудников для 

получения помощи. Мы будем рады помочь вам улучшить ваше здо-

ровье и внешний вид.

Благодарим вас за выбор оздоровительного спа-центра 

Sam Raan!
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