Apollo Summer Lounge este proprietatea privată a
companiei S.C. MCC Resort S.R.L. şi îşi rezervă dreptul
de a restricţiona accesul temporar sau definitiv oricărei
persoane a carei atitudine sau maniere sunt considerate
o încălcare a moralei sau care deranjează ceilalţi membri,
sau care nu se supun prezentului regulament.

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL LOCAŢIEI
1. Apollo Summer Lounge este deschis de luni până duminică, între orele
09:00 şi 21:00. Clienţii trebuie să respecte orele de deschidere şi închidere
ale locaţiei.
2. Accesul în incintă este permis doar persoanelor care au plătit contravaloarea tarifului de intrare aferent acestui serviciu. Persoanele care în
urma unei verificari efectuate de către personalul locaţiei nu pot justifica efectuarea acestei plăţi vor fi escortaţi din incinta complexului.
3. Preluarea cheilor de la vestiare se face la recepţie după citirea regulamentului şi acceptarea acestuia. Acestea vor fi obligatoriu returnate
înainte de părăsirea incintei.
4.
Accesul copiilor sub 14 ani, în cadrul locaţiei, se face numai însoţiţi
şi supravegheaţi de către un tutore. Minorii cu vârsta peste 14 ani pot
intra neînsoţiţi în incintă doar prin prezentarea obligatorie a unui act cu
dovada vârstei lor.
5. Este interzisă comercializarea/vânzarea ţigărilor şi produselor
alcoolice persoanelor sub 18 ani.
6.
Nu este permis accesul, în incintă, cu animale de companie.
7. Este interzisă folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, unor gesturi
indecente, violente, cât şi afişarea unui comportament care să afecteze
confortul şi integritatea fizică a clienţilor sau a personalului locaţiei.
8.
Sunt interzise introducerea în incintă a băuturilor sau produselor
alimentare.
9.
În incinta complexului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi
respectarea normelor igienico-sanitare.
10. Vă rugăm să respectaţi personalul şi să nu deterioraţi bunurile complexului: mobilier, instalaţiile igienico-sanitare etc. Deteriorarea bunurilor
complexului atrage de la sine imputarea acestora persoanelor care au
cauzat dauna.
11. Apollo Summer Lounge nu îţi asumă nici un fel de raspundere pentru
bunurile personale lăsate nesupravegheate de către clienţi.
12. Conducerea complexului Apollo Summer Lounge nu îţi asuma
responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de
catre clienţi săi şi nu va acorda despagubiri morale sau materiale în cazul
producerii de accidente sau pagube de orice tip.

REGULAMENT PRIVIND UTILIZAREA PISCINEI
1. Duşul este obligatoriu înainte şi după ieşirea din piscină.
2. Intrarea în piscină se face numai cu echipament adecvat (costum de baie);
3. Este interzis accesul în piscină al persoanelor cu plăgi deschise, cu afecţiuni dermatologice sau boli transmisibile - unitatea îşi rezervă dreptul de a
refuza accesul persoanelor care prezintă astfel de afecţiuni, în piscină.
4. Afecţiunile de sanatate ascunse, nedeclarate, exonereaza Apollo
Summer Lounge de orice responsabilitate.
5. Este interzis accesul în piscină persoanelor aflate în stare de ebrietate
sau sub influenţa drogurilor. De asemenea, este interzis fumatul, consumul
băuturilor alcoolice şi al alimentelor de orice fel în bazin sau în jurul bazinului.
6. Nu sunt permise alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului.
Se interzice împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului.
Nu ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme
de sănătate cauzate din aceste motive.
7. Este interzis comportamentul indecent, galagios sau orice alt tip de comportament care ar putea deranja ceilalţi clienţi.
8. Este interzisă scuiparea, suflarea nasului sau urinarea în apă. 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.
9. Se interzice accesul în piscina cu gumă de mestecat.
10. Accesul minorilor sub 14 ani este strict interzis în piscina mare. Copiii sub
14 ani au acces la piscina mică, numai însoţiţi şi supravegheaţi de către
tutore.
11. Nu este recomandat accesul în piscina mare persoanelor care nu ştiu să
înoate, fără echipament corespunzător (perne de aer etc. ) sau neînsoţite de
persoane cu abilităţi avansate de înot. Clienţii care folosesc piscina o fac pe
propria raspundere, Apollo Summer Lounge nu este responsabil pentru eventualele accidente şi consecinţele lor.

Pentru sugestii sau reclamaţii ne puteţi contacta la telefon:
0744 276 556 (0744 APOLLO) sau mail: salut@apollosummer.ro
www.apollosummer.ro

