REGULAMENT GENERAL
1. Accesul în Water Park este permis doar în timpul orelor de
program afișate și numai după achitarea taxei de intrare. Achitarea
taxei de intrare presupune acceptarea și asumarea prezentului
Regulament General.

17. Accesul în vestiare, grupuri sanitare sau dușuri este permis doar
persoanelor care poartă încălțăminte.
18. Sunt interzise săritul și împingerile în apă, precum și orice
formă de violență fizică.
19. NU este permisă intrarea în piscine, precum și folosirea
toboganelor, în ţinute de stradă (fuste, pantaloni, tricouri, etc).

6. Water Park vă recomandă să folosiți cu încredere căsuțele de
valori. Water Park nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele
lăsate nesupravegheate, uitate sau furate în parc.
7. Distrugerile de orice fel vor fi sancționate conform legii.
8. Nu este permisă aducerea și abandonarea în piscine sau pe plajă
a obiectelor ascuțite ce pot provoca răni sau accidentări.
9. Este interzisă aruncarea gunoiului în alte locuri decât cele special
amenajate în acest scop.
10. NU este permis accesul pe spațiile verzi.
11. În timpul folosirii toboganelor nu este permisă purtarea
bijuteriilor, a ceasurilor, a ochelarilor sau a altor obiecte ce pot
provoca daune sau accidentări.
12. NU sunt permise: limbajul vulgar, injuriile sau orice alte acțiuni
ce pot provoca disconfortul sau rănirea celorlalți vizitatori.
13. NU este permis accesul vizitatorilor aflați în stare de sănătate
precară, cu infecții sau cu boli transmisibile.
14. Conducerea parcului va lua cu promptitudine măsurile necesare
restabilirii unui climat civilizat în incinta parcului, rezervându-și
dreptul de a selecta clienții.
15. NU sunt acceptate ţinutele nud, topless, slipul bărbătesc tip
„TANGA”, precum și comportamentele indecente.
16. Este obligatorie folosirea dușurilor înainte de intrarea în piscine.

22. Indicațiile, precum și deciziile salvamarilor sau ale personalului
de supraveghere, sunt suverane și obligatorii. Nerespectarea
acestora poate avea drept consecință evacuarea din incinta parcului.
23. Vizitatorii care nu știu să înoate sunt sfătuiți să folosească
echipamentul adecvat de protecție, precum veste de salvare sau colaci.
24. Water Park își rezervă dreptul de a modifica Programul de
funcționare sau chiar de a închide Parcul, în cazul în care condițiile
atmosferice reprezintă un pericol pentru viața vizitatorilor sau
pentru buna desfășurare a activității sale. Taxa de acces nu se
returnează în această situație.
25. NU este permisă folosirea piscinelor și a instalațiilor de apă în
cazul apariției unor condiții meteorologice nefavorabile.
26. Părăsirea incintei Water Park este permisă doar pe durata a 10 minute.
27. În condiții de vânt puternic, vizitatorii au datoria de a închide
umbrelele, pentru evitarea accidentelor.

2. Este interzis accesul în incinta parcului având
în posesie produse alimentare sau orice tip de
băuturi aduse din exterior.
20. Șezlongurile, saltelele, umbrelele și colacii
3. Este interzis accesul în incinta parcului având sunt puse la dispoziţia vizitatorilor în mod
gratuit, în limita disponibilităţii. Colacii vor fi
în posesie lăzi frigorifice.
4. Persoanele aflate sub influența alcoolului, sau a oricărei folosiţi exclusiv în piscine și pe toboganele
substanțe interzise, nu au acces în parc și/sau vor fi evacuate din special amenajate.
incinta parcului.
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5. NU este permisă intrarea în parc cu animale de companie.
în preajma șezlongurilor sau a baldachinelor.

28. Cardurile ce conţin gratuităţi sau reduceri
de orice fel nu sunt valabile în zilele de
sâmbată, duminică sau în timpul sărbătorilor
legale. *Excepţie sunt tipurile de carduri
Loyalty şi VIP, care sunt valabile de luni până
duminică, tot sezonul.

RESPECTAREA ACESTUI REGULAMENT ESTE OBLIGATORIE!

GENERAL CODE OF CONDUCT
1. Access in Water Park is allowed only during the mentioned 17. Access to lockers, sanitary areas and showers is allowed only to
hours and after paying the access fee. Paying the fee means our customers who wear shoes.
accepting and respecting the whole code of conduct.
18. It is forbidden to jump or to push others in the pools as well as
2. It is strictly forbidden to enter the park with any any form of violence.
type of food or drinks that are not brought from 19. It is forbidden to enter the pools or on the water slides while
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4. Access to the park is strictly forbidden to anyone under the
influence of alcohol and/or other substances. Any such person will on the designated water slides.
be evicted from the park grounds.
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5. It is forbidden to enter the park with animals.
beach, near the sunbeds or the VIP beds.
6. Water Park recommends you to use our safe deposit boxes;
Water Park cannot be held responsible for forgotten, stolen or
unattended objects in the park.
7. Damaging any of the park’s properties will be punished
according the law.
8. It is strictly forbidden to leave any sharp or breakable object on
the beach or in the pool.
9. It is forbidden to dispose any garbage in other places than the
designated ones.
10. Access on grass is forbidden.
11. It is forbidden to wear jewelry, watches, glasses or any other
accessories that could cause injuries or damages while using the
water slides.
12. We do not allow: vulgar language, cursing or any other actions
that could harm or make other visitors feel uncomfortable.
13. Access is forbidden for visitors who are in a bad health condition
or who have infectious or transmissible diseases.
14. The management of the park will take any required measures in
order to establish a civilized environment in the park, and it has
the right to select its customers.
15. We are not accepting being nude, topless or, for men, thongs as
well as inappropriate behaviors.
16. It is mandatory to use the showers before entering the pools.

22. It is mandatory to obey the instructions or decisions of the
lifeguards and the surveillance staff. Not respecting these can lead
to being evacuated from the park.
23. Visitors who do not know to swim or who are not mastering this
sport very well are advised to use swimming equipments in the
pool, such as life vests or life belts.
24. We have the right to change the opening hours or to close the
park if there are unfavorable weather conditions that could
endanger our customers or the activity of the park. In this
situation, we will not refund the entering fee.
25. It is forbidden to use the pools and the water installations if
there are bad weather conditions.
26. You can temporarily leave the park for a limited period of time
only, for 10 minutes.
27. If there is a strong wind, visitors must close their umbrellas in
order to avoid accidents.

28. All types of cards offering free entrances or
discounts are not valid on Saturdays, Sundays or
on any legal holidays. The only exceptions are
Loyalty and VIP cards, which are valid Monday to
Sunday, during the whole season.

COMPLIANCE WITH THESE RULES IS MANDATORY!

