COMPLEX BALNEAR POTAISSA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CENTRU SPA
• Programul de functionare al Centrului Spa si sala de Fitness este :
Marti-Duminica - 07 - 21.30 / Luni - 12 - 21.30.
Eventualele modificari de program, vor fi afisate la receptia Complexului Balnear Potaissa si aduse din
timp la cunostinta clientilor.

• Pentru asigurarea bunei functionari a Complexului Balnear Potaissa-Centru SPA si pentru a
elimina situatiile neplacute, datorate nerespectarii “ Regulamentului de Organizare si
Functionare”, fiecare client care doreste sa intre la Centru Spa, va fi identificat pe baza cartii de
identitate, permis de conducere, ID card, pasaport, la receptie.
• Dezinfectarea mainilor este obligatorie, se va efectua in receptia Complexului Balnear Potaissa
utilizand dozatoarele cu dezinfectant puse la dispozitia clientilor.
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Complex Balnear Potaissa este monitorizat video in zonele legal premise.
Este interzis accesul in incinta Complexului Balnear Potaissa in afara orelor de program.
Este permis accesul in zona Spa si sala de fitness doar dupa achitarea biletului de intrare.
Plata pentru biletul de intrare, abonament sau servicii, se realizeaza la receptia Centrului SPA, sub forma
de numerar, card, sau alta forma convenita cu acordul conducerii Societatii SALINA TURDA SA. Dupa
incasarea contravalorii si deschiderea circuitului, rambursarea sumei nu este posibila, numai cu acordul
conducerii Complex Balnear Potaissa .
Preluarea ceasului de acces spre vestiare, se face la receptia Centrului SPA, dupa consultarea si luarea la
cunostinta a “Regulamentului de Organizare si Functionare”.
Depasirea de timp se taxeaza suplimentar, pe minut, conform listei de tarife afisata la receptia Centrului
Spa. Intrarile ramase neefectuate nu se reporteaza.
Dusul este obligatoriu inainte de intrarea in piscine!
In incinta Centrului SPA, zona vestiarelor, toalete, dusuri si plaja piscinei, este obligatorie purtarea
incaltamintei de schimb (papuci de casa, slapi, papuci de unica folosinta) si a costumului de baie.
In bazinul de agrement si bazinul de saruri de la CENTRU SPA este obligatorie purtarea castii pentru
par (casca inot sau unica folosinta) si se recomanda folosirea ochelarilor de inot.
Fumatul este interzis!
Este interzisa intinderea pe jos a prosoapelor Complexului Balnear Potaissa, precum si stergerea
pantofilor cu acestea. Nerespectarea acestor reguli se sanctioneaza cu anularea abonamentului sau
biletului de intrare, precum si interzicerea accesului la Complex Balnear Potaissa.

• Accesul gratuit este permis copiilor cu varsta intre 0 - 3 ani.
• O persoana majora, poate insoti maxim 2 copii cu varsta intre 3 – 14 ani.
• O persoana majora, poate insoti maxim 1 copil cu varta intre 0 - 3 ani.
• Pentru copii cu varsta pana la 3 ani, este obligatorie utilizarea de Pampers pentru apa sau slip de baie.
• Este interzis accesul persoanelor aflate sub influenta alcoolului sau a drogurilor.
• Este interzis accesul in piscina de agreement, jacuzzi si piscina de saruri a persoanelor cu plagi
deschise, dermite, dermatoze sau boli transmisibile - CENTRU SPA isi rezerva dreptul de a refuza
accesul in piscine, persoanelor care prezinta afectiuni ale pielii.

• COMPLEX BALNEAR POTAISSA isi rezerva dreptul de a reprograma clientii in cazul in care nu sunt locuri
disponibile.
• Este interzisa utilizarea unui limbaj necuviincios, obscen, indecent sau a unui comportament violent si
agresiv, care sa afecteze integritatea fizica sau confortul clientilor, cat si a personalului.
• In incinta COMPLEXULUI BALNEAR POTAISSA este interzis accesul cu animale.
• Este interzisa introducerea de bauturi si produse alimentare in incinta Complexului Balnear Potaissa.
• Este interzisa actionarea termostatelor sau a panourilor de control pentru sauna umeda si sauna uscata,
acestea se regleaza numai de personalul calificat al Centrului SPA, de supraveghetorul /organizatorul
activitate bazin .
• Este interzis accesul minorilor in bazine, neinsotiti si nesupravegheati de adulti.
• In sala de fitness este obligatorie purtarea incaltamintei sport si folosirea prosopului.
• In bazinul de agrement si bazinul de saruri de la CENTRU SPA este obligatorie purtarea castii pentru par
(casca inot sau unica folosinta) si se recomanda folosirea ochelarilor de inot.
• Clientii isi asuma pe proprie raspundere intrarea in piscine, in cazul in care nu stiu sa inoate.
• COMPLEX BALNEAR POTAISSA nu isi asuma raspunderea pentru obiectele lasate nesupravegheate de
catre clienti in vestiare, toalete, sala de fitness sau la piscina.
• Predarea ceasului de acces se face in stare intacta, la receptia Centrului Spa, dupa expirarea timpului.
• Nu este permisa parasirea Centrului Spa, decat dupa predarea prosopului, a ceasului de acces si
inchiderea circuitului.
• Pierderea sau deteriorarea intentionata a ceasului de acces se taxeaza suplimentar.
• Distrugerea sau pierderea prosopului si a halatului de baie se taxeaza cu valoarea de achizitie a acestuia,
tarifele sunt afisate la receptia Complexului Balnear Potaissa.
• Clientii isi asuma pe proprie raspundere intrarea la fitness, saune, jacuzii, masaj si zona de wellness, in
cazul in care acestia sufera de boli cardiace sau alte boli in urma carora pot suferii accidente.
• In cazul in care se intrerupe energia electrica rugam clientii sa isi intrerupa activitatea, iar daca pana de
curent este pe termen mai lung, sa urmeze indicatoarele EXIT spre iesire.
• Daca intreruperea apei menajere sau a energiei electrice este cauza unor lucrari planificate sau a unei
avarii, veti fi instiintati de aceste lucruri, in timp util la avizierul de la receptia Centrului Spa.
• Este interzisa actionarea repetata abutoanelor de functionare a cazilor de hidromasaj.
• Temperatura ambientala in zona piscinei de agrement este 30-33 °C, temperatura apei in bazin este 2930 °C, iar in Jacuzzi 35-36 °C.
• Capacitate Complex Balnear Potaissa : 98 dulapioare, functionale pe baza de ceas - control acces si 6
locuri in vestiarul persoanelor cu dizabilitati, pe baza de cheie.
• Plaja piscinei este dotata cu 30 sezlonguri cu salteluta si 10 scaune reglabile pentru relaxare.
• Centru Spa permite accesul la bazinul de agrement (25m x 8m), capacitatea maxima a bazinului de
agreement este de 98 persoane, 3 jacuzzi a cate 4 locuri, sauna uscata (finlandeza) - 6locuri, sauna
umeda (baia de aburi) -14 locuri.
• Adancimea maxima a apei in bazinul de agrement este 1.5m.
• Este insterzis saritul in apa si jocul cu mingea!
• La COMPLEX BALNEAR POTAISSA este obligatorie citirea Regulamentelor afisate in aria SPA, a
contraindicatiilor afisate, pastrarea curateniei si respectarea normelor igienico-sanitare.

• COMPLEX BALNEAR POTAISSA isi rezerva dreptul de a anula accesul cu bilet sau abonament,
clientilor care nu respecta oricare dintre regulile prezentului “Regulament de Organizare si
Functionare”, precum si interzicerea accesului in viitor la Centru SPA.
Conducerea Societatii SALINA TURDA SA

