REGULAMENT DE UTILIZARE A SPATIILOR DE JOACA
DIN CADRUL COMPLEXULUI TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE
1. Spatiile de joaca se utilizeaza gratuit de catre toti clientii Complexului.
2. Echipamentele cu care sunt dotate spatiile de joaca sunt destinate copiilor cu varsta
cuprinsa intre 2 – 14 ani.
3. Greutatea corporala maxima admisa este de 54 Kg.
4. Accesul copiilor in spatiul de joaca este permis cu sau fara insotitori, astfel:
a. copiii cu varsta intre 2 si 7 ani trebuie obligatoriu insotiti de un adult sau de o persoana
cu varsta de peste 14 ani;
b.
copiii cu varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani au acces in spatiile de joaca si la
echipamentele acestora si fara insotitor adult;
c. copiii cu dizabilitati au acces in incinta spatiilor de joaca pentru utilizarea
echipamentelor din dotare numai sub supravegherea insotitorilor adulti.
5. In incita spatiilor de joaca sunt interzise urmatoarele:
a. Utilizarea echipamentelor din dotarea spatiilor de joaca de catre persoane adulte;
b. Escaladarea structurilor din lemn si a celor din poliesteri armati cu fibra de
sticla, cu exceptia celor destinate escaladelor;
c. Folosirea echipamentelor defecte;
d. Consumul de bauturi alcoolice in perimetrul spatiilor de joaca;
e. Folosirea de catre adulti a spatiilor de joaca in scopul servirii mesei;
f. Sa se arunce gunoaie, reziduri, ambalaje de orice natura, resturi de tigara, etc.;
g. Accesul persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor si/sau a altor
substanţe interzise si/sau halucinogene;
h. Accesul cu animale in spatiu de joaca;
i. Stationarea persoanelor in grupuri, in perimetrul parcului de joaca, pentru alt motiv decat
cel de folosire corespunzatoare a spatiului de joaca;
j. Vandalizarea spatiului de joaca: zgarierea, scrierea, vopsirea, murdarirea cu orice
substanta, ruperea, distrugerea echipamentelor de joaca si a altor piese de mobilier urban (banci,
cosuri de gunoi, lampadare);
k. Aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joaca, a cosurilor pentru
deseuri, a bancilor sau utilizarea focului deschis in perimetrul locului de joaca;
l. Satisfacerea necesitatilor fiziologice pe terenul din incinta: folosirea amplasamentului
ca toaleta publica;
m. Folosirea spatiului de joaca de catre copii a caror stare de sanatate poate afecta starea de
sanatate a celorlalti copii;
n. Supraaglomerarea spatiului de joaca de alte persoane care nu sunt insotitori ai copiilor.
o. Tulburarea linistii publice in incinta spatiilor de joaca;
p. Accesul persoanelor, in special copii, in raza de actiune a echipamentelor de joaca cu
scopul evitarii accidentelor;
q. Circulatia sau parcarea in locuri de joaca a autovehiculelor, ATV-uri, scutere, biciclete,
etc.;
r. Utilizarea in incinta a altor jocuri, decat cele care intra in dotarea standard;
s. Demontarea, distrugerea echipamentelor din spatiul de joaca;
6.Utilizatorii spatiilor de joaca au obligatia de a pastra curatenia in incinta acestora.
7. Activitatea desfasurata la bazinul de inot este supravegheata cu un sistem de
monitorizare video.
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8. In cazul defectiunilor aparute la echipamente orice persoana poate anunta Administratia
Complexului.
9. Eventualele accidente produse vor fi anunţate la Administraţia Complexului, la Salvare
şi la Politie, la numărul de urgente 112.
10. Clienţilor Complexului le este interzis sa folosească un limbaj obscen, necuviincios,
gesturi indecente ori violente, ori să aibă un comportament care sa afecteze confortul si
integritatea fizica a clienţilor si a pesonalului bazinului.
11. Administratia Complexului nu isi asuma raspunderea pentru eventualele accidente sau
probleme de sanatate cauzate de nerespectarea regulilor mentionate mai sus.
10. Pentru nerespectarea regulilor de mai sus Administraţia Complexului Turistic de
Nataţie va lua măsurile legale privind atragerea răspunderii persoanelor vinovate si poate inlatura
de indata orice persoana in cauza din incinta Complexului..
DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE
Director General (Administrator General)
ec. Eugen Pătraşcu
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