
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Prezentul  regulament  are  ca  obiectiv  stabilirea  condiţiilor  de  şedere  a  turiştilor  în  incinta  pensiunii
Agrielia SeaFront Katigiorgis. El se aplicǎ tuturor turiştilor, care îl acceptǎ prin însuşi faptul cazarii lor în
pensiune şi trebuie sǎ i se conformeze fǎrǎ limite sau rezerve. În calitate de Gazde, dorim sǎ aveţi o
şedere plǎcutǎ în pensiunea noastrǎ, asigurându-vǎ cǎ ne vom strǎdui ca toate serviciile oferite sǎ fie la
nivelul cerinţelor dumneavoastrǎ. Pentru a ne putea duce la îndeplinire aceste dorinţe, în aşa fel încât sǎ
reveniţi la noi cu plǎcere, vǎ rugǎm sǎ respectţti cu stricteţe urmǎtoarele reguli de ordine interioarǎ:

Client este orice persoanǎ cazatǎ sau care beneficiazǎ de orice serviciu al Pensiunii. 
Cazarea în  pensiune se face  prezentând actul  de identitate pentru înregistrarea în  registrul  destinat
oaspeţilor şi pentru a se elibera cheia aferentǎ camerei rezervate. 
 Check In: începând cu ora 15.00 ; Check Out: ora 10.30. 
 Achitarea costurilor aferente cazarii se va face în momentul SOSIRII. Din momentul preluǎrii cheii de la
recepţie, turistul rǎspunde pentru camera rezervatǎ. 
 Persoanele care vin în vizitǎ trebuie sǎ fie anunţate la recepţie. 
 La plecarea din camerǎ vǎ rugǎm sǎ stingeţi lumina, aerul condiţionat şi televizorul, şi sǎ vǎ asiguraţi cǎ
aţi închis toate robinetele de apǎ. 
 Micul dejun se serveste între orele: 8.00 – 10.00. 
 Nu folosiţi prosoapele pentru: şters pǎrul vopsit (în acest scop aveţi în camerǎ un prosop de culoare
neagrǎ), pentru demachiat, curǎţat încǎlţǎmintea, geamantanele, pardoseala etc. A se folosi doar pentru
uz corporal. 
 Serviciul de curǎţenie, în mod normal, se face la 2 zile. Vǎ rugǎm pentru protejarea mediului, sǎ lǎsaţi
pe jos doar prosoapele pe care doriţi sǎ le schimbǎm. În cazul în care, nu doriţi acest serviciu, vǎ rugǎm
sǎ ne anunţaţi.
 Orice  accident  produs  ca  urmare  a  utilizǎrii  necorespunzǎtoare  a  obiectelor  din  dotare  sau
nerespectǎrii prezentului regulament nu este responsabilitatea noastrǎ. 
 De asemenea, orice accident produs ca urmare a nesupravegherii copiiilor nu este responsabilitatea
noastrǎ. 
 Pensiunea nu îşi  asumǎ responsabilitatea pentru maţinile  din  parcarea privatǎ  şi  pentru obiectele
lǎsate în interiorul acestora. 
 Este interzis accesul cu consumatori electrici mari, reşouri, radiatoare, fierbǎtoare în pensiune. 
 Este interzis fumatul şi vapatul (ţigara electronică – conform hot. C.E.) în camerǎ . Acesta este permis în
spaţiile special amenajate, pe terasa camerelor, în curte şi grǎdinǎ, fiind interzisǎ aruncarea mucurilor de
ţigǎri, în alt loc decât coşuri de gunoi sau scrumiere, şi doar dupa ce în prealabil au fost stinse. 
 Gunoiul şi resturile menajere se vor depozita în saci menajeri şi se vor arunca în cosurile de gunoi
amplasate pe raza pensiunii. 



 Nu aruncaţi în WC hârtie şi alte obiecte care ar putea conduce la avarierea reţelei de canalizare a
rezidurilor. 
 Este interzisǎ preparare alimentelor şi consumul acestora în camerǎ; consumul de alimente este permis
numai la  mesele de pe teresa camerelor sau în faţa barului  de la  Piscinǎ.  Se interzice consumul de
bǎuturi din afara pensiunii în foişorul locaţiei, fǎrǎ acordul Conducerii.
 Se  interzice  accesul  turiştilor  în  bucǎtǎrie,  precum  şi  folosirea  aparaturii  pensiunii  fǎrǎ  acordul
personalului. 
 Se interzice cu desǎvârşire introducerea în pensiune de armament, arme albe sau substante interzise
prin lege. 
 Conform  legislaţiei  consumul  sau  comercializarea  de  substanţe  halucinogene  sau  psihotrope  este
interzis şi se pedepseşte. 
 Predarea cheii la recepţie dupǎ expirarea perioadei rezervate se va face numai dupǎ ce s-a realizat
verificarea camerei, de catre personalul de serviciu al pensiunii. 
 Accesul animalelor de companie este interzis. 
 Accesul copiilor la locul de joacǎ se face numai cu supravegherea pǎrinţilor. 
 Persoanele care vor sǎ-şi pregǎteascǎ un grǎtar o pot face doar în locul amenajat special, anunţând, în
prealabil, Conducerea pensiunii. Dupǎ fiecare folosire a grǎtarului acesta trebuie curǎţat.  Dacǎ folosiţi
ustensilele sau aparatura din bucǎtarie,  vǎ rugǎm sǎ curǎţaţi  zona de preparare, inclusiv  ustensilele,
imediat dupǎ utilizarea acestora. În situaţia în care, dupǎ utilizarea grǎtarului bucǎtǎria nu este curǎţatǎ,
vom solicita o taxǎ suplimentarǎ de curǎţenie, în valoare de 30 eur.
 Pensiunea nu percepe taxǎ pentru Internet şi nu îşi asumǎ rǎspunderea pentru eventualele defecţiuni
sau pentru lipsa sporadicǎ a semnalului, cauzatǎ de furnizorul de Internet sau de suprautilizarea acestuia
de cǎtre turişti. 
 ESTE STRICT INTERZISǍ APLECAREA PESTE GEAMUL DE STICLǍ DIN FOIŞORUL PENSIUNII SAU SǍRIREA
ACESTUIA. ÎN SPATELE GEAMULUI DE STICLǍ ESTE O ZONǍ ABRUPTǍ ŞI DEOSEBIT DE PERICULOASǍ,
ASTFEL ÎNCÂT VǍ ATRAGEM ÎN MOD SPECIAL ATENŢIA ÎN ACEST SENS!!!
 Pensiunea nu îşi  asumǎ responsabilitatea pentru furturile  din  incintǎ.  Bunurile  de valoare  trebuie
pǎstrate în seiful camerei. 
 Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea şi  accesul clienţilor în stare de ebrietate, nepoliticoşi sau
turbulenţi, care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii pensiunii sau deranjează alţi clienţi. 
 Întreaga curte exterioarǎ este supravegheatǎ video în permanenţǎ. Aceste înregistrǎri vor fi utilizate
doar în cazuri de nerespectare a regulamentului de ordine interioarǎ. 

Turiştii trebuie: 
 Sǎ nu deterioreze obiectele din dotarea Pensiunii, în caz contrar aceştia datoreazǎ Pensiunii suma egalǎ
cu valoarea obiectului deteriorat şi manopera aferentǎ. 
 Sǎ nu preia la plecare vreun obiect din dotare. 
 Sa foloseascǎ doar spaţiile comune ale Pensiunii şi camerele rezervate de ei. 
 Sǎ nu intre în alte camere sau în spaţiile destinate doar personalului Pensiunii. 
 Sǎ nu lase copiii nesupravegheaţi. 
 Sǎ anunţe cât de repede posibil orice defecţiune a aparatelor sau instalaţiilor din dotare. Nu încercaţi
sǎ reparaţi dumneavoastrǎ; 
 Sǎ nu deranjeze linistea celorlalţi clienţi. 
 Sǎ respecte orele de odihnǎ din pensiune: 13.30-16 şi 23:00 – 8:00. Deoarece confortul fiecărui turist
este important pentru noi, vǎ rugǎm sǎ respectaţi orele de odihnă. Dacǎ din motive obiective sosiţi în
pensiune după ora 23:00, vǎ rugăm să păstraţi liniştea. 
 Acest regulament vine în întâmpinarea aşteptǎrilor turiştilor nostri. În  cazul nerespectǎrii uneia sau



mai  multor  restricţii  din  acest  regulament,  ne  rezervǎm  dreptul  de  a  acţiona  conform  legii  pentru
încǎlcarea proprietǎţii private sau a regulilor interne ale acesteia. Vǎ mulţumim pentru înţelegere şi vǎ
dorim un sejur cât mai plǎcut .

PROGRAM FUNCŢIONARE PISCINǍ: 
1 IUNIE- 30 SEPTEMBRIE, ORELE 10.30 – 13.30; 16.00 - 22.30.

Accesul la piscinǎ, precum şi paturile/pernele de stat la soare sunt gratuite pentru toţi oaspeţii pensiunii.
Adâncime apǎ 1.4m
Copiii cu înǎlţimea sub 1.60 nu au acces în zona piscinei neînsoţiţi de un adult.
Utilizarea prosoapelor albe din pensiune este strict interzisǎ la piscinǎ. În acest scop oferim turiştilor 
prosoape albastre, speciale pentru piscinǎ.
Săriturile în piscinǎ, împingerea în apǎ a persoanelor aflate pe marginea bazinului, alergǎrile şi jocurile 
imprudente pe marginea bazinului sunt interzise;
Persoanele care vin de pe plajă sau din exterior, TREBUIE să facă duş înainte de a utiliza piscina.
Toate produsele servite în zona piscinei se vor livra în pahare de unicǎ folosinţǎ pentru siguranţa 
dumneavoastrǎ.
Piscina este curǎţatǎ zilnic şi testatǎ pentru nivelul de clor şi PH al apei. În anumite zile, este posibil sǎ nu 
poatǎ fi folositǎ câteva ore datoritǎ tratamentelor necesare pentru întreţinerea în parametrii optimi.


