
REGULAMENT DE UTILIZARE A PISCINEI 

 

VĂ INFORMĂM CĂ PREZENTUL REGULAMENT SE APLICĂ TUTUROR CELOR CARE 

INTRĂ LA PISCINĂ.  

PRIN INTRAREA LA PISCINĂ ACCEPTAȚI TOATE PREVEDERILE PREZENTULUI 

REGULAMENT. ADMINISTRAȚIA ” ZAIVAN HOSPITALITY” NU SE FACE 

RESPONSABILĂ DE ORICARE CONSECINȚE A  NERESPECTĂRII REGULILOR DE 

UTILIZARE A PISCINEI, MENȚIONATE MAI JOS. 

1. Este interzis accesul în piscină a persoanelor sub 18 ani, neînsoțite de un adult. 

2. Este interzis accesul la piscină a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau 

a substanțelor psihotrope, a persoanelor cu aspect indecent sau care poartă haine/ costum 

baie/ încălțăminte murdare. 

3. Este interzis accesul în piscină a persoanelor cu plăgi deschise, dermite, dermatoze sau 

a oricăror altor boli transmisibile ori cu afecțiuni de sănătate necunoscute de către deținătorul 

piscinei 

4. În scopul păstrării unei calități curate a apei din piscină, accesul în piscină se va face doar 

după efectuarea unui duș, pentru înlăturarea substanțelor acide de pe corp  

5. Intrarea în piscină se face numai în costum de baie; nu se permite intrarea în apă în ținută 

casual sau lenjerie intimă.  

6. Este interzis accesul în piscină cu produse alimentare sau orice tip de băutură  

7. Nu este permis accesul în piscină cu animale de companie. 

8. Sunt interzise alergările și jocurile imprudente pe marginea bazinului, salturile în piscină.  

9. Este interzis folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și 

un comportament care să afecteze confortul și integritatea fizică a clienților și a personalului 

locației. 

10. Copiii au acces în piscină doar însoțiți și supravegheați de către un adult ( responsabil 

pentru aceștia)! Este strict interzis accesul minorilor în piscine neînsoțiți sau 

nesupravegheați. 

11. În incinta Zaivan Hospitality este obligatorie păstrarea curățeniei și respectarea normelor 

igienico-sanitare. 



12. Este interzisă deteriorarea bunurilor aparținând Zaivan Hospitality: mobilierul, tehnica, 

instalațiile igienico-sanitare, etc. sub sancțiunea plății de daune. 

13. De asemnea, Zaivan Hospitality nu răspunde pentru lucrurile personale, obiectele de 

valoare lăsate în spațiile comune, pe șezlonguri/la piscină, cât și de cele uitate sau pierdute. 

14. Personalul angajat al Zaivan Hospitality are doar dreptul și nu are nici obligația și nici 

posibilitățile de a asigura respectarea prezentului regulament de către vizitatori. În 

consecință, vizitatorii răspund pentru accidentele provocate prin nerespectarea 

regulamentului – răspunderea pentru nerespectare și efectele acesteia fiind purtată de 

aceștia.  

15. Prin prezenta, Zaivan Hospitality informează că siguranța persoanelor ce accesează 

piscină din incinta sa nu este asigurată de persoane profesioniste, piscina fiind instalată strict 

pentru agrement și uzul persoanelor adulte, ce o vor putea folosi pe răspunderea personală. 

16. Zaivan Hospitality nu instrumentează accesul la piscină prin persoane abilitate în aceast 

domeniu, nu are angajat salvamar și declină orice răspundere derivată din orice prejudicii ar 

înregistra persoanele care o folosesc. 

17. Drept urmare, oaspetele/vizitatorul declară că înțelege și acceptă faptul că utilizarea 

piscinei implică riscuri specifice activităților sportive de înot ( și altele în legătură cu aceasta) 

și că înțelege și acceptă că, dat fiind riscul, acceptă și posbilitatea producerii de accidentări, 

riscuri pe care oaspetele major sau însoțitorul care răspunde pentru minor (după caz) și le 

asumă și suportă consecințele înclusiv pecuniare derivate din acestea. 

18. Părinții, tutorii și persoanele însoțitoare care au în grijă copii sau alte persoane (persoane 

fără discernământ, etc) răspund pentru respectarea regulamentului de către copiii și 

persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora pe toată durata șederii la Zaivan 

Hospitality. 

19. Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus sunt avertizate (după caz) și  sancționate 

după cum urmează: la încălcarea regulilor de igienă prevăzute, clientul va fi avertizat verbal 

urmând ca încălcarea repetată a regulilor să conducă la interzicerea accesului în incinta 

Zaivan Hospitality; sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și 

curățeniei în incinta Zaivan Hospitality, pagubele produse vor fi suportate de persoanele 

care-și asumă răspunderea/persoanele vinovate de producerea acestora/exploratoarea 

defectuoasă a bunurilor din dotare,  

20. Zaivan Hospitality nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului 

Regulament de către clienți și nu va acorda despăgubiri morale sau materiale, de orice 

natură/financiare în cazul producerii de accidente sau pierderi ale bunurilor personale. 



21. Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul 

contrar, litigiile vor fi soluționate în instanță. 

22. Regulament Covid-19. Informăm oaspeții să respecte restricțiile împotriva Covid-19. În 

cazul în care aveți o stare febrilă sau alte simptome caracteristice infecțiilor virale – accesul 

la piscină vă este strict interzis! Informațiile generale despre COVID-19, regulile și indicațiile 

guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19 și 

simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităților de sănătate publică (Ministerul 

Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică). 

 


