REGULAMENT FUNCȚIONARE COMPLEX CURTEA DOMNEASCĂ
1. Programul de acces este zilnic, in intervalul orar 10.00-21.00
2. Folosirea piscinei se face pe riscul dumneavoastra.
3. Personalul complexului are dreptul de a selecta clientii.
4. Va rugam sa faceti dus inainte de a folosi piscina.
5. Va rugam sa folositi scarile pentru intrarea si iesirea din apa
6. Va avertizam ca adancimea apei din piscina este de 1.40m
7. In zona piscinei este obligatorie incaltaminte adecvata deoarece pardoselile pot prezenta
denivelari, aschii.. - (papuci plaja);
8. Va rugam sa ii respectati pe cei din jurul dumneavoastra
9. Nu sunt permise; sariturile in apa, manifestarile zgomotoase, jocurile in apa si consumul
exagerat de bauturi alcoolice.
10.Nu este permis accesul persoanelor in stare de ebrietate
11.Este interzisa introducerea si consumul in incinta complexului a bauturilor sau a alimentelor,
altele decat cele comercializate la barul piscinei
12.Nu este permis accesul persoanelor cu: animale de companie, mancare sau bauturi din afara,
obiecte care se pot sparge sau obiecte de valoare.
13.Copiii mici care nu folosesc inca toaleta trebuie sa poarte scutece pentru inot atunci cand se afla
in piscine
14.Expunerea indelungata la soare poate cauza stari de greata, ameteli si lesin. Va recomandam sa
consumati mai multe lichide, respective apa si sucuri
15.Folosirea de telefoanelor mobile, radiouri,CD-DVD-MP3 player-elor fara casti nu este permisa.
16.Parintii sunt responsabili de supravegherea copiilor.
17.Toti copii sub 14 ani trebuie sa fie insotiti de catre un adult.
18.Intrarea in bazin se face numai in costum de baie. Nu este permisa intrarea in bazin in tinuta de
strada.
19.Nu sunt premise alergarile si jocurile imprudente pe marginea bazinului; se interzice impingerea
in apa a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Nu ne asumam raspunderea asupra unor
eventuale accidente sau probleme de sanatate cauzate din aceste motive.
20.Este interzis fumatul si consumul de alcool cu vesela din sticla, pe marginea piscinei.
21.Va rugam sa respectati personalul si sa nu deteriorati bunurile complexului Piscina SPA
Domnesti.
22.Este interzis accesul in bazin a persoanelor cu plagi deschise, dermite, dermatoze sau boli
transmisibile.
23.Prezentul regulament se completeaza cu regulamentul general
24.Persoanele care incalca prezentul regulament,vor fi evacuate, iar in cazul repetarii indisciplinei,
nu vor mai avea acces in incinta complexului.

CONTRAINDICAȚII:
Accesul la piscine și dușurile comune le este interzis persoanelor care prezintă una sau mai multe
afecțiuni din cele enumerate mai jos:
- Alergii cunoscute la clor și compușii acestuia;
- Boli alergice, altele decât cele la clor;
- Conjunctivită sau cheratită cronică;
- Boli cronice ale căilor respiratorii superioare;
- Bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronșic;
- Dermatoze/alte afecțiuni ale pielii;
- Anemie;
- Epilepsie;
- Afecțiuni psihice;
- Afecțiuni neurologice;
- Boli infecto-contagioase în evoluție (inclusiv stare de purtător, până la
sterilizare);
- Tuberculoză;
- Infecții cu E. Coli, Giardioză, Shigella, Salmonella, Vibrio;
- Hepatită A;
- Plăgi deschise.

