REGULAMENT GENERAL

1. Intrarea în ştrand este permis numai cu brăţări de acces. Purtarea brăţării de acces este
obligatorie. Nepurtarea acestei conduce la excluderea dvs. de pe teritoriul ştrandului.
2. Brăţările de acces sunt valabile numai în ziua emiterii.
3. Ieşirea temporară din ştrand se poate face doar pe o durată de maxim 10 minute.
4. În cazul modificării condiţiilor meteorologice (furtuni, ploi torenţiale, etc.) după accesul în
ştrand contravaloarea biletului de intrare nu va fi restituită.
5. Înainte de intrarea în bazine folosirea duşurilor este obligatorie.
6. Accesul în bazine este interzis:
•

persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau
dermatoze este interzis;

•

persoanelor care nu ştiu să înoată; intrarea în bazin se face pe propria
răspundere;

•

cu alte articole vestimentare decât cele destinate acestui segment;

•

copiilor neînsoţiţi de cel puţin un adult

7. Joaca în piscină şi săriturile în apă se fac pe propria răspundere, Baza de Înot şi
Recreere nu îşi asumă nici o răspundere pentru accidentele care intervin ca urmare a
jocului şi săriturilor în bazine.
8. Consumul de alimente de orice fel în bazine şi pe marginea acestora este strict interzis.
9. Este interzisă introducerea, aruncarea reziduurilor în apa bazinelor. Aruncarea
gunoaielor se face obligatoriu în spaţiile special amenajate.
10. Accesul la tobogane este interzis copiilor cu vârsta sub 10 ani.
11. Alunecarea pe tobogan se face cu în poziţie şezând cu picioarele întinse, câte unul pe
rând.
Nu alunecaţi pe tobogan incorect:
•

nu vă urcaţi în sens invers pe suprafaţa de alunecat.

•

nu alunecaţi pe burtă, cu capul înainte.

•

nu vă împingeţi sau îmbrânciţi. Aşteptaţi până când toboganul este liber.

12. În timpul folosirii toboganelor este interzisă purtarea accesoriilor din categoria ceasuri,
brăţări etc.

13. Este interzis accesul:
•

persoanelor în stare de ebrietate, precum şi a celor aflate sub influenţa
drogurilor;

•

persoanelor care deţin asupra lor arme albe;

•

cu produse alimentare sau băuturi;

•

cu băuturi în sticlă şi în pahare de sticlă;

•

animalelor de companie.

14. Baza de Înot şi Recreere nu răspunde pentru obiectele personale ale clienţilor (în caz
de pierdere, furt etc.). Nu răspundem pentru obiectele lăsate nesupravegheate în incinta
complexului.
15. Distrugerea bunurilor de pe teritoriul ştrandului se pedepseşte conform legii.
16. Nerespectarea acestor reguli sau a indicaţiilor personalului poate duce la excluderea
dvs. de pe teritoriul ştrandului.
NERESPECTAREA ACESTOR REGULI POATE DUCE LA ACCIDENTE PENTRU
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