Regulament de ordine interioara
1. MINORII AU ACCES IN PISCINA NUMAI INSOTITI SI SUPRAVEGHEATI DE PARINTI!
2. Accesul în piscină se va face după efectuarea unui duş de prespălare pentru înlăturarea substanţelor
acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpiraţie).
3. Intrarea în piscină se face numai în costum de baie; nu este permisă intrarea în apă in tinuta de
strada. Persoanele care nu respecta aceasta regula vor fi evacuate din piscina .
4. Capacitatea bazinului piscinei este de 95 de persoane.
5. Este interzis accesul in complex persoanelor aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, cu aspect
respingător sau în haine murdare .
6. Este interzis accesul în incinta clubului cu arme de orice fel sau obiecte considerate periculoase.Vă rugăm
insistent să păstraţi ordinea în incinta complexului şi să nu provocaţi scandaluri sau acte de violenţă.
7. Este interzis accesul in piscina persoanelor cu plagi(rani) deschise, dermatite, dermatoze sau boli
transmisibile – unitatea îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecţiuni ale pielii,
în piscină.
8. Nu este permis in complex accesul cu animale de companie .
9. Au acces in piscina doar persoanele care au platit contravaloarea tarifului de intrare aferent acestui serviciu
– cei care in urma unei verificari nu pot justifica efectuarea acestei plati ( bilet) vor fi evacuati din incinta
complexului .
10. Nu sunt permise alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului .se interzice împingerea în apă a
persoanelor aflate pe marginea bazinului.Nu ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau
probleme de sănătate cauzate din aceste motive.
11. Accesul din / in piscine se face doar pe scarile special amenajate.
12. Se interzice cu desăvârşire să se urineze în apa piscinei!! Reactivii din apă vor indica persoana care face
acest lucru şi acesteia i se va imputa schimbarea apei piscinei precum şi despăgubirea celorlalţi clienţi
prezenţi la piscină
13. Se interzice aruncarea gumei de mestecat pe plajă sau în apă , consumul de seminţe nedecojite în incinta
bazinului;
14. Este interzisa folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât şi un
comportament care să afecteze confortul si integritatea fizica al clientilor si a personalului complexului;
15. Este interzisa introducerea si consumarea in incinta complexului a bauturilor sau a mancarurilor, altele
decat cele comercializate la barul sau restaurantul complexului.
16. Este interzis fumatul in incinta piscinei.
17. In incintă complexului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare.
18. Vă rugăm să respectaţi personalul şi să nu deterioraţi bunurile clubului : mobilier, aparatura, vesela,
instalaţiile igienico-sanitare. deteriorarea bunurilor clubului atrage de la sine imputarea acestora
persoanelor care au cauzat acest lucru.
19. Persoanele care incalca prezentul regulament, vor fi evacuate, iar in cazul repetarii indisciplinei,nu vor mai
avea acces in incinta complexului.
20. La producerea de pagube sau exploatarea defectuasa a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate
vor suporta integral paguba produsa.
21. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri a dotarilor,
echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute
de reglementarile si legislatia in vigoare.
22. Nerespectarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage dupa sine suportarea
consecintelor de catre faptuitori.
23. Administratorul bazinului de inot nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului
Regulament de catre clienti si nu va acorda despagubiri morale sau financiare in cazul producerii de
accidente, pagube morale sau materiale.
24. Orice litigiu sau neintelegere va fi rezolvata pe cale amiabila intre parti, iar in cazul nerezolvarii acestora,
litigiile vor fi solutionate in instanta.
Va multumim.
CONDUCEREA

