
REGULAMENT INTERN

Accesul la piscină este permis doar pentru clienții hotelului intre orele 10.30-13.30; 16.00-
22.30, iar in afara orelor de program, accesul la piscinǎ este strict interzis ;
Orice persoană care utilizează piscina își asumă răspunderea pe durata utilizării acesteia,
iar copii trebuie insotiti de un parinte sau o persoana responsabila cu supravegherea lor;
Este interzis accesul la  piscină dacă prezentați afectiuni contagioase ale pielii sau boli
transmisibile, leziuni ale pielii, chiar dacă pielea este protejată cu orice fel de pansamente
medicale.  Afectiunile  de  sanatate  ascunse,  nedeclarate,  ne  exonereaza  de  orice
responsabilitate;
Săriturile  în  piscina,  impingerea  in  apa  a  persoanelor  aflate  pe  marginea  bazinului,
alergarile si jocurile imprudente pe marginea bazinului sunt interzise;
Persoanele care vin de pe plajă sau din exterior, TREBUIE să facă duș înainte de a intra in
piscină;
Accesul în și din incinta se va realiza numai pe căile de acces autorizate și indicate ;
Șezlongurile  sunt  gratuite  pentru clienții  hotelului  și  nu se  rezervă prin așezarea  unui
prosop;
Folosirea  prosoapelor  și  a  lenjeriei  din  dotarea  camerei,  în  alte  scopuri  (pentru
piscină/plajă) este strict interzisă;
Este interzis accesul animalelor de companie în incinta hotelului;
Complexul este supravegheat video 24/7;
Nu este permisǎ distrugerea de vreun fel a vegetației;
Nu  este  permis  accesul  persoanelor  aflate  sub  influența  băuturilor  alcoolice  sau  a
drogurilor;
Este interzis accesul animalelor în incinta hotelului;
Este interzisă folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violențe, cât și
un comportament care să afecteze confortul și integritatea fizică a clienților
Este interzisă filmarea și fotografierea fără acordul administrației în incinta hotelului

Refuzul conformării regulamentului de ordine interioară atrage dupa sine excluderea din locație
cât și suportarea pagubelor produse în conformitate cu reglementările și legislația în vigoare.

              NE REZERVĂM  DREPTUL DE A NE SELECTA CLIENȚII ȘI DREPTUL DE
A EXCLUDE ORICE PERSOANĂ CE NU SE CONFORMEAZĂ REGULAMENTULUI

DE ORDINE INTERIOARĂ DIN LOCAȚIE.

VĂ MULȚUMIM PENTRU INȚELEGERE !


