Regulament Centru Spa – Pensiunea Bianca
1.Regulamentul in vigoare este stabilit pentru desfasurarea normala a
activitatilor clientilor cu abonament si ocazionali ai Centrului, pentru
ocrotirea sanatatii lor, precum si in scopul respectarii ordinii si
curateniei incaperilor si echipamentelor Centrului.
Conducerea Centrului isi rezerva dreptul de a introduce noi puncte in
regulament, specificand data modificarii si afisand la receptie si pe site
forma actualizata a acestuia.
2. Cunoasterea, insusirea si respectarea prezentului Regulament sunt
obligatorii pentru toate persoanele care frecventeaza Centrul. Clientul
isi asuma raspunderea pentru incalcarea ordinii publice in incinta
Centrului. Prin plata unei sedinte sau a abonamentului sau prin
semnarea formularului de inscriere, se confirma respectarea cu
strictete a prezentului Regulament. In cazul incalcarii Reglamentului,
Clientului i se va anula abonamentul, fara rambursarea oricaror sume,
si cu tragerea la raspundere pentru orice daune provocate Centrului
sau altor Clienti.
3. Centrul isi rezerva dreptul de a-si selecta clientela si de a refuza
accesul persoanelor care au avut vreodata abonamentul anulat./sau a
fost evacuate.
4. Pentru confortul dumneavoastra nu se fac abonamente peste
capacitatea salii. Dupa ocuparea locurilor disponibile nu se mai fac
abonamente. (Capacitate maxima 32 locuri)
5. Programul de functionare a Centrului este: de Luni pana Duminica:
11:00 - 23.00;. Programul de sarbatori se afiseaza pe site si la intrarea in
Centru cu minim 7 zile inainte.
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In afara programului de functionare, accesul in incinta Centrului este
strict interzis. Clientul este obligat să părăsească spatiul Centrului nu
mai târziu de ora stabilită pentru închidere.
6. Tarifele practicate de Centru sunt afisate la receptia Hotelului, la
intrarea in centru, pe pagina de facebook, sau pe situl official
www.cazare-botosani.ro / cazareinbotosani.ro
7. Plata serviciilor se realizeaza in avans la receptia Centrului sau la
receptia Hotelului. Dupa incasarea contravalorii serviciilor oferite,
rambursarea banilor nu este posibila. Costul serviciilor precum si durata
lor, a produselor comercializate, pot fi modificate in conformitate cu
decizia conducerii Centrului. Centrul poate acorda servicii altor
persoane cu un pret diferit de cel acordat Clientului, dupa cum va
considera de cuviinta Centrul.
8. Client al Centrului poate deveni orice persoana care a implinit vârsta
de 18 ani. In cazul copiilor care participa la antrenamente de grup, este
necesara completarea si semnarea formularului de inscriere a copilului
de catre tutorele legal –client al centrului . Centrul se obliga sa pastreze
confidentialitatea datelor personale ale Clientului, conform
prevederilor legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal.
9. Va recomandam sa sustineti un examen medical inainte de a incepe
sa frecventati Centrul, deoarece, in mod evident, sunteti responsabil de
sanatatea Dvs. Conducerea Centrului nu-si asuma raspunderea pentru
daunele pricinuite sanatatii si/sau bunurilor Dvs.in urma actiunilor
ilegale sau a nerespectarii Regulamentului de frecventare a Centrului
de catre dumneavoastra sau orice terte persoane. Afectiunile de
sanatate ascunse, nedeclarate, exonereaza centrul nostru de orice
responsabilitate.
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10. In momentul inscrierii la Spa-Pensiunea Bianca, veti primi un
abonament nominal / card acces, care nu poate fi folosit de alta
persoana in afara titularului. Sedintele din abonament neefectuate in
perioada de valabilitate a abonamentului/ card acces se pierd. Verificati
valabilitatea abonamentului pe spatele acestuia. Toate abonamentele
au inscris pe spate termenul de valabilitatate, care se calculeaza de la
data primei sedinte .
11. La intrarea in Centru, aveti obligatia să predati abonamentul la
Receptie, luand cheia pentru vestiar, iar, la sfarsitul sedintei, eliberati
dulapul de lucrurile personale şi returnati cheia de la dulap la Recepţie,
de unde va ridicati abonamentul. În cazul pierderii sau deteriorarii cheii
de la dulap sau in cazul deteriorarii oricarui alt bun inventar (aparate,
oglinzi, mingi, cabine dus, etc.) al Centrului, Clientul este obligat să
compenseze paguba cauzată restituind valoarea de inlocuire a bunului
respectiv (inclusiv manopera de inlocuire).
12. Orice persoana care frecventeaza Centrul, trebuie sa-si incuie
personal dulapiorul de la vestiar, sa pastreze cheia, iar in caz de
pierdere a cheii sa acopere cheltuielile pentru inlocuirea yalei cu una
noua.
13. Centrul nu-si asuma responsabilitatea pentru pierderea sau
disparitia lucrurilor personale lasate sau uitate oriunde in Centru,
precum si pentru bunurile de valoare care nu au fost lasate sub
supraveghere in compartimentele de valori aflate la receptie.
14. Doar personalul Centrului are acces la aparatele audiovizuale, de
sonorizare şi climatizare. Clientul poate solicita personalului Centrului
actionarea aparatelor mai sus mentionate. Utilizarea de catre Cient din
proprie iniţiativă a aparatelor de sonorizare sau a altor aparate ale
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Centrului este strict interzisă. Nu deschideti geamurile sau usile daca
functioneaza sistemul de climatizare prevazut cu aport de aer proaspat.
15. Clientul este obligat să menţină curăţenia în toate zonele Centrului
si să respecte regulile moralei publice cat timp se afla în Centru (să se
poarte cuviincios, să nu folosească în limbajul său injurii, să nu
incomodeze prin comportamentul său pe cei din jur, etc.).
16. În timpul desfăşurării măsurilor de reparatii si de igienizare, Centrul
este în drept de a limita zona destinată antrenamentelor. Centrul este
în drept să închidă unele zone în timpul desfăşurării altor activitati de
renovare şi/sau reparaţii, lucrărilor de profilaxie. Această situaţie se
face cunoscută Clientilor din timp prin intermediul avizelor amplasate in
incinta Centrului si pe website, cu minim 24 de ore inainte de
efectuarea acestor măsuri.
17. In cazul in care se intrerupe energia electrica rugam clientii din sala
sa-si intrerupa activitatea si, daca pana de curent se prelungeste, sa
urmeze luminile de EXIT spre iesire. In caz contrar nu ne asumam
responsabilitatea pentru aparitia unor eventuale incidente.
18. In incinta Centrului nu este permis
o accesul persoanelor sub influenţa alcoolului sau a drogurilor; o
accesul persoanelor însoţite de animale;
o accesul persoanelor cu boli infecţioase;
o accesul persoanelor care nu deţin încălţăminte de schimb adecvată
si curata;
o fumatul si focul deschis;
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o consumul de produse alimentare in sala;
o purtarea de conversatii telefonice indelungate si/sau pe un ton
ridicat
. o reglarea în mod neautorizat a oricarui echipament tehnic;
o plasarea de avizuri, materiale de reclame, efectuarea de investigaţii,
fotografierea sau filmarea şi răspândirea de mărfuri in incinta
Centrului fără autorizaţia scrisa a Centrului;
o incomodarea personalului sau a altor clienti si vizitatori ai Centrului
in orice mod.
21. Abonamentul /sederea se poate anula in urmatoarele conditii :
o nerespectarea prezentului regulament ;
o folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente,
violente, precum si un comportament care sa prejudicieze buna
imagine a Centrului;
o igiena personala precara; o nerespectarea in mod repetat a
observatiilor personalului Centrului;
o savarsirea de infractiuni;
o consumul de droguri, alcool si a substantelor interzise in activitatile
sportive (pentru marirea parametrilor fizici ai organismului);
o declararea datelor eronate in formularul de inscriere ;
o instrainarea cardului propriu unei alte persoane cu scopul de a se
folosi de servicii in locul acesteia;
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o nerespectarea regulilor de igiena ale Centrului . o turnarea pe
pietrele din saune de substante urat mirositoare precum si
nerespectarea dorintei celorlalti clienti de a nu turna vreo solutie pe
pietre. Cereti acordul celorlalti clienti din sauna cand doriti sa
vaporizati solutii in sauna si respectati dorintele acestora.
o folosirea in alt scop a saunei decat cel pentru care este recomandata
- spre exemplu nu se exagereaza in sauna uscata cu vaporizarea de
lichide pentru a creste umiditatea.

