
REGULAMENT - COMPLEX PRINCIPE 

Regulament general 

1. Este interzis accesul in complex a persoanelor aflate sub influenţa bauturilor alcoolice, a 

drogurilor si/sau substantelor halucinogene, cu aspect respingător sau in haine murdare. 

2. La intrarea în complex veţi trece printr-un control de rutină efectuat de agenti de pază, pentru 

a preveni accesul în incinta clubului cu orice fel de arme albe si/sau de foc, substante 

explozive, toxice sau cu miros patrunzator, sau cu obiecte considerate periculoase. Vă rugăm 

insistent să păstraţi ordinea în incinta complexului şi să nu provocaţi scandaluri sau acte 

de violenţă.  

3. Nu este permis accesul in complex cu animale de companie . 

4. Au acces in complex doar persoanele care au platit contravaloarea tarifului de intrare aferent. 

La controlul efectuat de catre personalul unitatii abilitat, agenti de paza (security), clientii care 

nu pot justifica efectuarea platii (bilet, abonament, bratara etc ) vor fi evacuati din incinta 

complexului. 

5. Este interzisa folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, sau un 

comportament care să afecteze confortul si integritatea fizica a clientilor si a personalului 

complexului Principe. Evitati sa incomodati alti vizitatori ai complexului. 

6. Este interzisa introducerea si consumarea in incinta complexului a bauturilor sau a 

mancarurilor, altele decat cele comercializate la barul sau fast-food-ul complexului. Exceptie 

fac produsele alimentare pentru copii; 

7. Este interzisa folosirea recipientilor de sticla in vestiare, bai si piscina. 

8. In incintă complexului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-

sanitare  . 

9. Vă rugăm să respectaţi personalul şi să nu deterioraţi bunurile complexului: mobilier, 

aparatura, vesela, instalaţiile igienico-sanitare. Deteriorarea bunurilor atrage de la sine 

imputarea acestora persoanelor care se fac vinovate.. 

10. Nu aruncati in WC vata, pampersi, batiste sau alte materiale care pot infunda instalatiile. 

Folositi numai si numai hartie igienica. 

11. Este interzis reglajul in mod independent a oricarui utilaj tehnic; 

12. Este interzisa plasarea pliantelor, flyerelor, materialelor de reclama, efectuarea investigatiilor 

si vanzarea de catre clienti a unor marfuri pe teritoriul complexului fara autorizatia 

administratorului;  

13. Nu este permis accesul pe teritoriul complexului pe role, pe bicicleta, pe “skatebord”-uri etc.; 

14. Unitatea nu-si asuma responsabilitatea pentru incomoditatile tehnice provocate in scopul 

lucrarilor de profilaxie, de constructie si de reparatie si altor lucrari exercitate de catre 

administratia publica locala. 

15. Toate obiectele pierdute de clienti si gasite pe teritoriul complexului se inregistreaza intr-un 

registru special si se pastreaza timp de o luna, dupa care se folosesc intocmindu-se actele 

corespunzatoare.  

16. In caz de necesitate si in scopul ameliorarii calitatii serviciilor, Unitatea este in drept de a 

modifica si de a completa regulamentul in mod unilateral. Noile reguli intra in vigoare pentru 

clienti din momentul avizarii lor pe panourile de informatii si web site. 



 

 

Regulament piscina 

 Este interzis accesul in piscina a persoanelor cu plagi deschise, dermite, dermatoze, infectii 

cutanate, veruci sau micoze sau boli transmisibile, chiar daca pielea este protejata cu orice fel 

de pansamente medicale. Unitatea îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în piscină a 

persoanelor care prezintă afecţiuni ale pielii. 
 Accesul  în piscină se va face numai după efectuarea unui duş de prespălare pentru înlăturarea 

substanţelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpiraţie).  

 

stiati ca sunt 150.000 de microorganisme pe un centimetru patrat de piele, si ca dupa un 

dus bun, raman numai 6000..?  

 

 Este obligatorie purtarea castii de baie. 

 

stiati ca ....... numai in par sunt mai multi microbi, virusi, ciuperci decat pe tot restul 

corpului...? 

 

 Intrarea în piscină se face numai  în costum de baie. Nu este permisă intrarea în apă cu tinuta 

de strada (sort, pantaloni scurti etc.) sau cu lenjerie intima (chiloti, tanga etc.). Persoanele care 

nu respecta aceasta regula vor fi evacuate din complex. 

 Este interzis consumul băuturilor alcoolice  si al alimentelor de orice fel in bazin sau in jurul 

bazinului la o distanţă mai mica de 2 m. Acestea se vor consuma doar in locurile destinate 

acestui scop; 

 Nu sunt permise alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului. Se interzice 

împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Nu va comportati periculos fata 

de voi sau fata de ceilalti . Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale accidente sau 

probleme de sănătate cauzate din aceste motive.. 

 Se interzice cu desăvârşire să urinati 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 

 Se interzice aruncarea gumei de mestecat în apă sau in zona amenajata pentru sezlonguri 

umbrele si masute, consumul de seminţe nedecojite în incinta unitatiii; 

 Este interzis fumatul pe marginea piscinei. 

 Copiii sub 7 ani au acces in piscina numai însoţiţi şi supravegheaţi de părinti! Este strict 

interzis accesul in bazin a minorilor neinsotiti sau nesupravegheati. 

 Este interzisa frictionarea pielii cu unguente si creme inainte de frecventarea piscinei, sau 

inotul cu parul neacoperit de casca; 

 Este obligatorie purtarea papucilor curati sau a botoseilor la vestiare si bai. 

 Este recomandat sa nu imbaiati copii sub 3 ani in piscina. In cazul in care o veti face 

raspunderea apartine parintilor (tutorilor) si este obligatoriu sa-i imbracati cu pampersi 

speciali pentru piscina. 

 Este obligatoriu sa va demachiati inainte de a intra in apa. 

 Este interzis sa sariti in apa. 

 Este interzis sa faceti scufundari prelungite. 

 Este interzisa folosirea recipientilor de sticla in vestiare, bai si piscina. 

Colaboreaza cu noi punandu-ti casca, facand un dus complet inainte de a intra in apa, si 

invitand si pe ceilalti sa va urmeze exemplul, pentru a putea inota intr-o piscina curata. 



Consecinte 

1. Persoanele care incalca prezentul regulament, vor fi evacuate din incinta, iar in cazul 

repetarii indisciplinei, nu vor mai avea acces in incinta complexului. 

2. Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si 

sanctiuni, dupa cum urmeaza: 

a. la incalcarea regulilor de igiena prevazute, clientul va fi avertizat verbal  urmand ca 

incalcarea repetata a regulilor sa conduca la anularea abonamentului si interzicerea 

accesului in incinta complexului; 

b. sanctiunile de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinei si curateniei in 

incinta; 

c. la producerea de pagube sau exploatarea defectuasa a bunurilor din dotare, 

persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsa. 

3. 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. 

4. Nerespectarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage dupa 

sine suportarea consecintelor de catre faptuitori. 

5. Administratorul unitatii nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului 

Regulament de catre clienti si in consecinta nu va acorda despagubiri pentru pagube 

morale, materiale sau financiare sau a accidentelor provocate din vina clientilor. In caz de 

nerespectare de catre Beneficiar a acestor reguli si/sau a dispozitiilor contractului, dupa 

caz, Prestatorul este in drept de a rezilia contractul in mod unilateral. in acest caz, platile 

sau alte compensatii nu se ramburseaza Beneficiarului. 

6. Orice litigiu sau neintelegere va fi rezolvata pe cale amiabila intre parti, iar in cazul 

nerezolvarii acestora, litigiile vor fi solutionate in instanta. 

CONTRAINDICATII ACCES PISCINA: 

 Persoanelor care prezinta una sau mai multe boli din cele enumerate mai jos le este interzis 

sa intre in piscine publice, bazine de inot, bai comunale, dusuri comune. 

 Alergii cunoscute la clor si compusii lui 

 Boli alergice altele decat cele la clor 

 Conjunctivita sau cheratita cronica 

 Boli cronice ale cailor respiratorii superioare 

 Bronhopneumopatii cronice inclusiv astm bronsic 

 Dermatoze/alte boli ale pielii 

 Anemie 

 Epilepsie 

 Afectiuni psihice 

 Afectiuni neurologice 

 Boli infecto-contagioase in evolutie (inclusiv strare de purtator pana la sterilizare) 

 Tuberculoza 

 Infectii cu E. Coli, Giardioza, Shigella, Salmonella, Vibrio, Hepatita A 

 Plagi deschise 

VA MULTUMIM PENTRU RESPECTAREA REGULAMENTULUI.  


