
	

Regulament Piscină Plaza Summer Club 
 

1. Au acces in piscină și zonele aferente numai persoanele care au plătit 
contravaloarea tarifului de intrare. Plaza Summer Club își rezervă 
dreptul de a-și selecta clienții. 

2. Este interzis accesul in incinta complexului cu băutura și mâncare 
din exterior. Refuzul conduce la anularea biletului si interzicerea 
accesului in incinta complexului. 

3. Este interzis accesul in complex al persoanelor aflate sub influenta 
drogurilor și al alcoolului, cu aspect respingător sau în haine murdare. 

4. Este interzis accesul in piscina al persoanelor cu plăgi deschise, dermite, 
dermatoze sau boli transmisibile - unitatea își rezervă dreptul de a refuza 
accesul persoanelor care prezintă afecțiuni ale pielii. Afecțiunile de 
sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează Plaza Summer Club de orice 
responsabilitate. 

5. Clienții au obligația de a folosi prosoape la utilizarea șezlongurilor. 
Refuzul utilizării prosoapelor conduce la anularea biletului si 
interzicerea accesului in incinta complexului. 

6. Accesul  în piscină se va face după efectuarea unui duș de prespălare 
pentru înlăturarea substanțelor acide de pe corp (provenite din procesul 
natural de transpirație). 

7. Intrarea în piscină se face numai  în costum de baie; nu este permisă 
intrarea în apă in ținută de stradă. Persoanele care nu respectă această 
regulă vor fi evacuate. 

8. Nu este permis in complex accesul cu animale de companie. 
9. Nu sunt permise săriturile in apa, alergările și 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. 

10. Copiii sub 7 ani au acces in piscină numai însoțiți și supravegheați de 
părinți! Este strict interzis accesul minorilor in bazin neînsoțiți sau 
nesupravegheați. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale 
accidentări! 

11. Vă rugăm să respectați personalul și să nu deteriorați bunurile 
complexului: mobilier, aparatura, instalațiile igienico-sanitare. Deteriorarea 
bunurilor complexului atrage de la sine imputarea acestora persoanelor 



	

care au cauzat acest lucru. 
12. Este interzisa filmarea si fotografierea fără o convenție speciala cu 

administrația locației. 
13. Nu răspundem de lucrurile personale/ obiectele de valoare lăsate in 

vestiar cat si de cele uitate sau pierdute. 
14. Persoanele care încalcă prezentul regulament, vor fi evacuate, iar in 

cazul repetării indisciplinei, nu vor mai avea acces in incinta complexului. 
15. Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de 

avertismente si sancțiuni, după cum urmează: 
a. la încălcarea regulilor de igiena prevăzute, clientul va fi avertizat 

verbal  urmând ca încălcarea regulilor să conducă la anularea 
biletului si interzicerea accesului in incinta complexului; 

b. sancțiunile de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si 
curățeniei in incintă; 

c. la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor 
din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral 
paguba produsă. 

16. Managerul complexului Plaza Summer Club nu își asumă 
responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către 
clienți si nu va acorda despăgubiri morale sau financiare in cazul 
producerii de accidente, pagube morale sau materiale. 

17. Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă intre 
parți, iar in cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate in 
instanță. 

 
 


