Pierwsze pięć minut
Informacje o ofercie i godzinach otwarcia kompleksu SPA wyeksponowane są w recepcji obiektu i recepcji SPA.
Na każdym piętrze w pobliżu ciągów komunikacji pionowej znajduje się co najmniej jeden znak kierujący do SPA.
Basen jest czynny minimum 12 godzin na dobę.
Basen ma powierzchnię nie mniejszą niż 35 m2 i głębokość niecki nie mniejszą niż 110 cm na powierzchni co najmniej
75% lustra wody.
50% usług SPA świadczone jest co najmniej 8 godzin dziennie.
SPA w godzinach funkcjonowania posiada wydzieloną salkę do ćwiczeń o powierzchni minimum 20 m2, z urządzeniami
i zapewnionym programem ćwiczeń.
Oferta zabiegów
SPA jest w stanie świadczyć równocześnie co najmniej: 3 zabiegi mokre z wyłączeniem jacuzzi, 2 zabiegi suche,
2 zabiegi kosmetyczne z użyciem kosmetyków, 1 saunę.
Komfort i bezpieczeństwo
Usługi SPA świadczone są w tym samym budynku, w którym świadczone są usługi noclegowe lub budynku
połączonym w pełni zabudowanym przejściem. Dopuszcza się możliwość dowozu gości całkowicie zakrytym pojazdem.
W przypadku kompleksów wielobudynkowych minimum 50% miejsc noclegowych powinno znajdować się w budynku,
w którym świadczone są usługi SPA (możliwość odstępstwa dopuszcza się w przypadku obiektów zabytkowych).
W pomieszczeniach, gdzie przebywają goście w ubraniu panuje temperatura 20-23C, w pomieszczeniach gdzie
przebywają goście pozbawieni odzieży własnej panuje temperatura z zakresu 26-30C.
Pracownik przez cały czas trwania każdego zabiegu sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem gościa.
W części SPA jest dostępny prysznic dla osób korzystających z zabiegów.
W SPA dostępna jest bezpłatnie woda bez ograniczeń.
Pracowników SPA charakteryzuje zadbany wygląd, staranny ubiór, profesjonalizm i nienaganne zachowanie.
Szatnie i przebieralnie
Pomieszczenie jest całe umeblowanie, wyposażenie szatni i przebieralni jest czyste bez uszkodzeń.
W szatni znajdują się toalety, umywalki i suszarki.
W szatni jest miejsce by zostawić brudne ręczniki i szlafroki.
Okna są zabezpieczone przed wzrokiem z zewnątrz.
Pokoje wypoczynkowe
Pokój wypoczynkowy jest samodzielnym pomieszczeniem.
SPA część mokra (np.:strefa wellness: basen, sauny, zabiegi z użyciem wody)
W części mokrej SPA brak jest zapachu wilgoci lub grzybów i pleśni oraz brak silnego aromatu chloru.
Podłogi są antypoślizgowe, a woda z podłogi wszędzie znajduje odprowadzenie.
Poręcze zabezpieczają wszystkie zejścia, jak również prysznice.
Zabiegi wykonywane są zgodnie z ustaloną i spisaną procedurą.
W ogólnodostępnych pomieszczeniach części mokrej umieszczone instrukcje korzystania np. z sauny SPA część sucha
(np.: masaże, zabiegi z użyciem kosmetyków).
Gabinety zabezpieczone są przed wstępem podczas zabiegu, szyby w gabinetach są matowe lub zasłonięte.
Podczas zabiegu przestrzegane są normy SANEPID.
Harmonia ciała i umysłu
Możliwość aktywnego spędzenia czasu, każdego dnia - minimum dwie propozycje w obiekcie i dwie poza nim
(zawarte w ogólnodostępnej ofercie).
Widoczna jest w obiekcie wyraźna i czytelna orientacja prośrodowiskowa przejawiająca się minimum w dwóch
rodzajach działań mających na celu ochronę środowiska.
Odstępstwa od w/w reguł 15%.

ZAPROSZENIE DO KONKURSU
SPA PRESTIGE AWARDS 2019

Szanowni Państwo,
miło nam Państwa poinformować, że po raz kolejny rozpoczął się wstępny etap przygotowań do
najbardziej prestiżowego konkursu hotelarskiego branży SPA & Wellness „SPA Prestige Awards
2019”. Jest to już XIII edycja konkursu. Przed nominacją poszczególnych obiektów wysyłamy do
Państwa specjalną ankietę konkursową, podobnie jak w zeszłym roku. Jest to jednocześnie
ankieta, która zawiera w sobie wymagania polskiej certyfikacji „SPA Quality Standard”. W
przypadku nominacji Państwa obiektu i dostania się do finałowej dziesiątki w jakiejkolwiek
kategorii, po wizycie przedstawiciela jury i ocenie – otrzymacie Państwo bezpłatnie certyfikat „SPA
Quality Standard – Verified” na okres 1 roku.
Marka „SPA Prestige Awards” jest znana na polskim rynku od ponad 12 lat. Od wielu lat
konkursy są szeroko reklamowane w mediach. Od kilku lat konkurs kończy się uroczystą Galą
organizowaną w prestiżowych salach ***** hoteli w Warszawie przy udziale wielu mediów
telewizyjnych i prasowych. Wiele obiektów hotelowych SPA & Wellness docenia markę SPA
Prestige Awards opierając na niej swój marketing po zdobyciu tytułu lub wyróżnienia.
Mamy nadzieję, że przyłączycie się Państwo do naszych projektów związanych z organizacją
konkursu "SPA Prestige Awards 2019", naszych własnych oraz działań związanych z firmami
partnerskimi.

W tym roku jednym nagroda główną w naszym konkursie w kategorii "Najlepszy Hotel SPA &
Wellness" będzie produkcja filmu "I love SPA" o wartości ok 14.000 PLN netto. W pozostałych
kategoriach głównych "Objawienie Roku", "SPA Prestige Design Award" oraz "Najlepsze DAY SPA i
salon kosmetyczny" przyznamy nagrody w postaci filmów relacyjnych z tych obiektów na kanale
"SPA infoTV" o wartości 3000 PLN netto. Dla wszystkich zwycięzców przewidujemy statuetki oraz
nagrody rzeczowe od partnerów konkursu wręczane podczas uroczystej Gali zorganizowanej w
czerwcu 2019.
Po raz pierwszy wręczymy też nagrody specjalne w 8 dodatkowych kategoriach przyznane
wyłącznie poprzez Jury konkursu. Obiekty te zostaną jednakże wyłonione spośród obiektów, które
przeszły do drugiego finałowego etapu.
Wszyscy uczestnicy (hotele i Day SPA) konkursu będą także mogły być jurorami w konkursie:
"SPA Prestige Awards Brands 2019", do którego zaprosimy wiele marek kosmetycznych,
wellnessowych, horeca. Liczymy także na Państwa pomoc w wyłonieniu zwycięzców w nowych
konkursach "SPA Prestige Awards International 2019" oraz "SPA Prestige Awards People 2019".
Oczywiście dla wszystkich obiektów, które odwiedzamy w czasie drugiego i trzeciego etapu
konkursu przewidujemy specjalne prezentacje PR-owe (relacje tekstowe, zdjęciowe, czy czasem
nawet filmowe związane z konkursem) w naszych mediach społecznościowych.
Życzymy powodzenia i samych sukcesów!

Chcielibyśmy również zarekomendować Państwu wiele naszych własnych usług:
• serię filmową program o hotelach i usługach SPA p.t „I love SPA" - do obejrzenia na kanale
YouTube - I love SPA
• filmy reklamowe i content telewizji hotelowej - hotel channel
• serię filmową „wellness agent" - w przygotowaniu
• programy w ramach projektu „SPA info TV" - wywiady w hotelach, podczas eventów
z pozycjonowaniem marki
• nasze portale internetowe: spahotele.pl, spa-info.pl, przepisy-wellness.pl,
s-p-a.info, konferencje-spa.pl
• audyty do znaków certyfikacyjnych hotelarstwa SPA w Polsce „SPA Quality Standard",
a także audyty jakościowe
• fotografię hotelową w ramach strony www.hotelowafotografia.pl
• organizację eventów PR w hotelach: urodziny, akcje sprzedażowe, eventy dla Gości.

SPA PRESTIGE AWARDS 2019 - ankieta przed konkursowa

Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie skanu na adres admin@comfortum.pl
Nazwa obiektu:

Ankieta bez zmian w stosunku do ankiety 2018 (tak*/nie)

Standard:

Adres:
Kontakt do przedstawiciela (tel i e-mail):
Opis obiektu w skrócie (charakterystyka wyróżników):

Do jakich kategorii hotelu SPA przypisalibyście Państwo swój obiekt:

Obsługa przed przyjazdem
D
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Rezerwacja telefoniczna
Recepcjonistę cechuje dogłębna znajomość oferty hotelu ze szczególnym naciskiem na usługi SPA.
Recepcjonista potrafi przedstawić ofertę hotelu w min. jednym języku obcym.
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Rezerwacja internetowa
Odpowiedź na zapytanie mailem przychodzi najpóźniej po upływie 24h.
Obiekt posiada stronę internetową z aktualną ofertą pakietów SPA (łączących usługi noclegowe, gastronomiczne, SPA).
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Dojazd
Dojazd do obiektu oznakowany jest co najmniej jedną czystą i czytelną tablicą przy wjeździe/zjeździe do obiektu.
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Ogólnie budynek jest estetyczny i zadbany, dopuszczalne wyłącznie drobne zacieki, zadrapania, odpryski na ścianach
zewnętrznych.
Nazwa obiektu jest widoczna przed wejściem.
Obiekt posiada co najmniej jedno miejsce parkingowe na 5 pokoi.

Recepcja

Recepcja funkcjonuje w systemie 24 godzinnym.
Hall recepcyjny jest funkcjonalny i czysty.
Słowo SPA jest wyeksponowane tak, aby było widoczne po przekroczeniu progu recepcji.
Pracowników charakteryzuje zadbany wygląd, staranny ubiór i profesjonalizm.

D

Pokój
Pokój i łazienka są czyste i bez przykrego zapachu.
W pokoju wyraźnie widoczny jest napis SPA (na książce hotelowej, materiałach reklamowych itp.) i podstawowa
informacja pisemna dotycząca oferowanych usług SPA.
Pokojowe charakteryzuje zadbany wygląd, staranny ubiór, profesjonalizm.
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Gastronomia
Obiekt posiada lokal gastronomiczny z oznakowanym dojściem czynny przynajmniej 8 godzin w ciągu doby.
Pomieszczenia, wystrój, wyposażenie jest czyste bez przykrego zapachu.
Gastronomia serwuje minimum jeden posiłek w ciągu dnia w formie bufetu.
Dostępna minimum 1 dieta specjalna.
Śniadanie składa się co najmniej z 7 grup produktowych (pieczywo, nabiał, wędliny, ryby, zboża, warzywa, owoce).
Na śniadanie gość ma do wyboru pieczywo ciemne.
Pracowników charakteryzuje zadbany wygląd, staranny ubiór i profesjonalizm.
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SPA
D
D
D
D
D
D

Pierwsze pięć minut
Informacje o ofercie i godzinach otwarcia kompleksu SPA wyeksponowane są w recepcji obiektu i recepcji SPA.
Na każdym piętrze w pobliżu ciągów komunikacji pionowej znajduje się co najmniej jeden znak kierujący do SPA.
Basen jest czynny minimum 12 godzin na dobę.
Basen ma powierzchnię nie mniejszą niż 35 m2 i głębokość niecki nie mniejszą niż 110 cm na powierzchni co najmniej
75% lustra wody.
50% usług SPA świadczone jest co najmniej 8 godzin dziennie.
SPA w godzinach funkcjonowania posiada wydzieloną salkę do ćwiczeń o powierzchni minimum 20 m2, z urządzeniami
i zapewnionym programem ćwiczeń.
Oferta zabiegów

D SPA jest w stanie świadczyć równocześnie co najmniej: 3 zabiegi mokre z wyłączeniem jacuzzi, 2 zabiegi suche,
2 zabiegi kosmetyczne z użyciem kosmetyków, 1 saunę.

Komfort i bezpieczeństwo

D Usługi SPA świadczone są w tym samym budynku, w którym świadczone są usługi noclegowe lub budynku
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połączonym w pełni zabudowanym przejściem. Dopuszcza się możliwość dowozu gości całkowicie zakrytym pojazdem.
W przypadku kompleksów wielobudynkowych minimum 50% miejsc noclegowych powinno znajdować się w budynku,
w którym świadczone są usługi SPA (możliwość odstępstwa dopuszcza się w przypadku obiektów zabytkowych).
W pomieszczeniach, gdzie przebywają goście w ubraniu panuje temperatura 20-23C, w pomieszczeniach gdzie
przebywają goście pozbawieni odzieży własnej panuje temperatura z zakresu 26-30C.
Pracownik przez cały czas trwania każdego zabiegu sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem gościa.
W części SPA jest dostępny prysznic dla osób korzystających z zabiegów.
W SPA dostępna jest bezpłatnie woda bez ograniczeń.
Pracowników SPA charakteryzuje zadbany wygląd, staranny ubiór, profesjonalizm i nienaganne zachowanie.
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Szatnie i przebieralnie
Pomieszczenie jest całe umeblowanie, wyposażenie szatni i przebieralni jest czyste bez uszkodzeń.
W szatni znajdują się toalety, umywalki i suszarki.
W szatni jest miejsce by zostawić brudne ręczniki i szlafroki.
Okna są zabezpieczone przed wzrokiem z zewnątrz.
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Pokoje wypoczynkowe
Pokój wypoczynkowy jest samodzielnym pomieszczeniem.
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SPA część mokra (np.:strefa wellness: basen, sauny, zabiegi z użyciem wody)
W części mokrej SPA brak jest zapachu wilgoci lub grzybów i pleśni oraz brak silnego aromatu chloru.
Podłogi są antypoślizgowe, a woda z podłogi wszędzie znajduje odprowadzenie.
Poręcze zabezpieczają wszystkie zejścia, jak również prysznice.
Zabiegi wykonywane są zgodnie z ustaloną i spisaną procedurą.
W ogólnodostępnych pomieszczeniach części mokrej umieszczone instrukcje korzystania np. z sauny SPA część sucha
(np.: masaże, zabiegi z użyciem kosmetyków).
Gabinety zabezpieczone są przed wstępem podczas zabiegu, szyby w gabinetach są matowe lub zasłonięte.
Podczas zabiegu przestrzegane są normy SANEPID.
Harmonia ciała i umysłu
Możliwość aktywnego spędzenia czasu, każdego dnia - minimum dwie propozycje w obiekcie i dwie poza nim
(zawarte w ogólnodostępnej ofercie).
Widoczna jest w obiekcie wyraźna i czytelna orientacja prośrodowiskowa przejawiająca się minimum w dwóch
rodzajach działań mających na celu ochronę środowiska.

Odstępstwa od w/w reguł 15%.

*(w przypadku zaznaczenia tak prosimy nie wypełniać ankiety/wymagany jedynie podpis

Podpis przedstawiciela obiektu

