
REGULAMENT  

* Este interzis accesul în incinta resortului Domeniul Greaca persoanelor
aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor, cu aspect respingător sau
în haine murdare.
 * Oaspeții Domeniul Greaca sunt rugați să păstreze ordinea în incinta
resortului și să nu provoace scandaluri sau acte de violență.
 * Se interzice cu desăvârșire folosirea unui limbaj obscen, necuviincios,
gesturi indecente, violente, cât și un comportament care să afecteze
confortul și integritatea fizică al clienților și personalului resortului.
 * În incinta resortului este obligatorie păstrarea curățeniei și respectarea
normelor igienico-sanitare.
 * Domeniul Greaca nu răspunde de obiectele lăsate în dulapurile de la
vestiar sau fără supraveghere.
* Este interzisă introducerea și consumarea băuturilor și alimentelor în
incinta resortului, altele în afara celor comercializate la restaurantele și
barurile proprii.  

* Accesul în piscină se face după efectuarea unui duș de prespălare.
* Este interzis accesul în piscină a persoanelor cu plăgi deschise, dermite, 
dermatoze sau boli transmisibile. Domeniul Greaca își rezervă dreptul de a 
refuza accesul persoanelor care prezintă afecțiuni ale pielii, în piscină.
* Intrarea în piscină se face numai în costum de baie. Persoanele care nu vor 
respecta această regulă vor fi evacuate din piscină.
* Nu este permis accesul la piscină cu animale de companie.
* Este interzis săritul în bazin!
* Nu sunt permise alergările și jocurile imprudente pe marginea bazinului.
Este interzisă împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului.
Domeniul Greaca nu își asumă răspunderea pentru accidente sau probleme
de sănătate cauzate de aceste motive.
* Este interzis cu desăvârșire să se urineze în apa piscinei! Reactivii din apă 
vor indica persoana care face acest lucru si acesteia i se va imputa 
schimbarea apei piscinei precum si despăgubirea celorlalți clienți prezenți 
în piscină.
* Se interzice aruncarea gumei de mestecat în apă sau consumul de semințe
nedecojite pe marginea piscinei.
* Este strict interzis accesul minorilor neînsoțiți sau nesupravegheați de 
părinți, în piscină. Domeniul Greaca nu își asumă răspunderea pentru minorii
lăsați nesupravegheați!

DOMENIUL GREACA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A SELECTA CLIENȚII !  


	Page 1

