
L
PROGRAM FUNCȚIONARE ȘI TARIFE

În cazul unor condiții atmosferice extreme, care pot pune în pericol sănătatea vizitatorilor, conducerea poate lua decizia de a închide piscina 
pe o perioadă nedeterminată, fără despăgubirea clienților.
Pentru a evita eventuale daune cauzate de vânt, conducerea poate lua decizia de a inchide umbrelele. 

Atenție, în cazul în care părăsiți incinta și doriți să reintrați, veți fi nevoiți să achitați încă o dată tariful de intrare!

Tarife intrare
 Luni - Vineri Sâmbătă - Duminică 

Adult 50 LEI 75 LEI 
Copii 2 – 6 ani 15 LEI 15 LEI 

Copii 6 – 14 ani 20 LEI 20 LEI 

Tarife adiționale
 Preț 

Închiriere prosop plajă 10 LEI 
Tarif pierdere prosop 100 LEI 
Tarif pierdere brățară 100 LEI 

Lu. - Jo.: 11 - 20
00 00

Vi. - Du.: 10 - 21
00 00

REGULAMENT GENERAL PISCINĂ ȘI REGULI DE ACCES
Prezentul regulament în vigoare este stabilit pentru desfășurarea 
normală a activităților clienților piscinei Crazy Pool din cardul West 
Gate Business Park, pentru ocrotirea sănătății acestora, pentru 
asigurarea confortului acestora, precum și în scopul respectării 
ordinii și curățeniei din cardul complexului.

• Cunoașterea, însușirea și respectarea prezentului regulament sunt 
obligatorii pentru toate persoanele care frecventează piscina Crazy Pool.
• Prin plata tarifului de acces în cadrul Crazy Pool, certi�cați respectarea cu 
strictețe a prezentului Regulament.
• Accesul în incinta Crazy Pool se face pe baza brățării primite în urma 
achitării 
tarifului de intrare. La părăsirea incintei, brățara de acces și prosopul 
închiriat vor trebui returnate personalului. Pierderea sau deteriorarea 
acestora se va tarifa conform tarifelor în vigoare.
• Vă rugăm să permiteți personalului piscinei să veri�ce conținutul 
bagajelor, pentru a se asigura că nu există obiecte periculoase sau 
băuturi/alimente din exteriorul complexului.
• Accesul la petreceri sau evenimente speciale se face pe baza unui tarif 
special, separat de accesul propriu-zis la piscină.
• Pentru a evita eventualele neplăceri, cauzate de supraaglomerarea 
piscinei, conducerea poate lua decizia de a limita accesul. Accesul se face 
în baza numărului de șezlonguri disponibile.
• Pentru folosirea piscinei este necesară utilizarea echipamentului 
speci�c.
• Ieșirea din bazin se face numai pe scară, pentru a evita eventualele 
alunecări sau accidentări.
• Pentru plajă va � folosită zona special amenajată. Șezlongurile și 
umbrelele nu vor putea � mutate.
• În incinta piscinei sunt obligatorii păstrarea curățeniei și respectarea 
normelor igienico-sanitare. Vă rugăm utilizați pe toată perioada papuci de 
baie.
• Complexul este monitorizat video în zonele legal premise.
• Deteriorarea bunurilor piscinei va duce la imputarea acestora persoanelor 
responsabile. Refuzul de a achita contravaloarea pagubelor de orice natură 
atrage consecințe prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
• Conducerea Crazy Pool își rezervă dreptul de a modi�ca tarifele 
existente.
• Conducerea Crazy Pool își rezervă dreptul de a refuza accesul 
persoanelor care au avut un comportament inadecvat. Orice sesizare sau 
reclamație din partea clienților va � transmisă conducerii prin email pe 
adresa o�ce@ihouse-westgate.ro sau direct către responsabilul piscinei.
• Copiii sub 12 ani trebuie să �e obligatoriu însoțiți și supravegheați în 
permanență de un adult. Copiii în vârstă de până la 3 ani vor purta 
obligatoriu, la intrarea în apă, scutece speciale pentru piscină și vor � 
atent supravegheați de un adult.
• Plata pentru consumație se face la bar.

• Este interzis accesul cu produse alimentare și băuturi din afara complexului. Nu ne 
asumăm responsabilitatea de a vă păstra băuturile și produsele alimentare achiziționate 
din afara unității.
• Este interzis accesul cu animale de companie.
• Este interzis accesul cu arme sau substanțe interzise prin lege.
• Este interzis consumul băuturilor alcoolice și al alimentelor de orice fel în bazin.
• Se interzice cu desăvârșire urinarea în apa piscinei. Reactivii din apă vor indica persoana 
responsabilă de acest lucru și acesteia i se va imputa schimbarea apei din piscină precum și 
despăgubirea celorlalți clienți prezenți la piscină.
• Este interzis fumatul în piscina și zona de sezlong-uri.
• Se interzice accesul în incinta piscinei cu gumă de mestecat.
• Se interzice accesul cu sisteme de sonorizare personale (boxe wireless), care ar deranja 
ceilalți clienți ai piscinei.
• Pentru persoanele cu părul lung, se recomandă prinderea acestuia în coadă sau 
utilizarea căștii de înot.
• Este interzisă folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, al gesturilor indecente, 
violente, cât și un comportament care să afecteze confortul și intergritatea �zică a 
clienților și a personalului piscinei Crazy Pool.
• Este interzisă purtarea ceasurilor, ochelarilor sau a bijuteriilor în timpul folosirii piscinei.
• Este interzisă aruncarea de obiecte în piscină.
• Este interzisă plasarea de obiecte pe căile de acces (prosoape, genți, obiecte personale).
• Este interzisă �lmarea sau fotogra�erea fără o convenție specială cu conducerea 
piscinei.
• Sunt interzise nuditatea sau orice atitudini indecente.
• Sunt interzise săriturile în apă, de pe marginea piscinei, bar sau de pe scări.
• Este interzis alergatul în jurul piscinei (în perimetrul unde podeaua este udă).
• Este interzisă împingerea persoanelor a�ate pe marginea bazinului.
• Este interzisă intrarea în bazin în ținută de stradă. Nerespectarea acestei reguli atrage 
evacuarea din perimetrul piscinei.
• Este interzis accesul în piscină persoanelor care prezintă una sau mai multe afecțiuni 
din cele enumerate: alergii cunoscute la clor și compușii lui, boli alergice, altele decât cele 
la clor, conjunctivită sau cheratită cronică, boli cronice ale căilor respiratorii superioare, 
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronșic, dermatoze sau alte boli ale pielii, 
anemie, epilepsie, afecțiuni pshihice, afecțiuni neurologice, boli infecto-contagioase în 
evoluție (inclusiv stare de purtător până la sterilizare), 
tuberculoză, salmonella, vibrio, hepatita A, plăgi deschise.
• Este interzis clienților Crazy Pool să aducă sticle, recipiente sau alte obiecte casante în 
apropierea piscinei.
• Crazy Pool își rezervă dreptul de a refuza intrarea clienților sub in�uența alcoolului, 
medicamentelor sau a drogurilor.
• Înainte de a folosi piscina, clienții sunt obligați să treacă de �ltrul de igienă. Accesul în 
piscină se va face după efectuarea în prelabil a unui duș pentru îndepărtarea 
substanțelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpirație).
• Este interzisă utilizarea pistei de alergare fără echipament corespunzător (panto� de 
alergare și echipament sportiv).
• Este interzisă utilizarea pistei de alergare/rollerblading pentru trotinete sau biciclete de 
orice fel.

Disclaimer

Sc West Gate Studios S.A. este exonerata de raspundere pentru eventualele decese, vatamari ale integritatii corporale, accidente cauzate de culpa clientilor (inec, alunecari 
etc) si orice fel de prejudicii (daune, pagube) cauzate de furtul, distrugerea, degradarea bunurilor.

Orice litigiu sau neînțelegeri vor � rezolvate pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor � soluționate în instanță. Crazy Pool nu își asumă 
răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate în incinta piscinei, a vestiarelor sau cabinelor de duș. În cazul încălcării obligațiilor asumate la momentul accesului în 
cadrul piscinei, atât prin plata tarifului de acces, obligații cuprinse cu titlu general, nelimitativ în prezentul Regulament, operatorul piscinei Crazy Pool are dreptul exclusiv și 
irevocabil, la propria sa apreciere, de a anula intrarea persoanei/persoanelor 
respective, precum și de a interzice accesul acestora în incinta piscinei, fără ca prin aceasta să �e obligată la plata unor despăgubiri, de nicio natură, 
persoanei/persoanelor care nu mai au, în aceste circumstanțe, dreptul de acces în incinta complexului. 
Piscina Crazy Pool este operată de societatea West Gate Studios S.A., J40/2530/2009, cod unic de inregistrare RO 25186767.


