REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI DE UTILIZARE A
PISCINEI ŞI A FACILITĂȚILOR SPAȚIULUI LUXURIA CENTRUM
1. CARACTERUL OBLIGATORIU ȘI SCOPUL
Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinei şi a facilităților
spațiului LUXURIA CENTRUM este obligatoriu pentru toți invitații centrului,
în toate spațiile de pe proprietatea Societății LUXURIA CENTRUM,
inclusiv în spațiul de receptie și în proximitatea intrării în Centru.
LUXURIA CENTRUM este un spațiu pentru relaxare și petreceri în cadrul căruia
fiecare invitat poate beneficia în mod deplin de agrement, relaxare și distracție.
Scopul prezentului Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinei
și facilităților Centrului este de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor,
ordinea și curățenia.
Pentru a beneficia de facilitățile LUXURIA CENTRUM, dumneavoastră, în
calitate de invitat, trebuie să acceptați și să respectați regulile prevăzute
în prezentul Regulament. În cazul în care NU sunteți de acord cu vreuna
din regulile LUXURIA CENTRUM, vă rugăm să NU intrați în incintă. Din
momentul intrării în Centru, al participării la un eveniment organizat în cadrul
LUXURIA CENTRUM în calitate de invitat sau de organizator al respectivelor
evenimente (fie în interiorul clădirii, fie în spațiile adiacente), vă exprimați
consimțământul privind prezentul Regulament de ordine interioară și de
utilizare a Centrului și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile
prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit și parcurs

cu atenție, prin simpla consultare a site-ului sau pregătire a evenimentului
antamat în Centru sau prin lecturarea lor în spațiul de Recepție. Exprimarea de
către dumneavoastră a consimțământului prin parcurgerea și eventual, în cazul
unui contract și prin semnarea acestui document, va da naștere unui contract
între dumneavoastră și societatea ce administrează LUXURIA CENTRUM, în
condițiile prezentului Regulament.
Personalul LUXURIA CENTRUM are doar dreptul și nu are nici obligația și
nici posibilitățile, având în vedere caracterul privat al evenimentelor de a
asigura respectarea prezentului regulament de către invitați. În consecință,
organizatorii/invitații răspund pentru accidentele provocate prin nerespectarea
regulamentului – răspunderea pentru nerespectare și efectele acesteia fiind
purtată de aceștia. La cererea invitaților, personalul LUXURIA CENTRUM îi
îndrumă pe aceștia.
În special, dumneavoastră, în calitate de invitat, declarați că înțelegeți și
acceptați faptul că utilizarea instalațiilor din cadrul LUXURIA CENTRUM
(piscină, jacuzzi, saună, instalații de joacă, colaci pentru înot, aripioare, etc)
implică riscuri specifice și că înțelegeți și acceptați că, datorită acestui risc
inerent acestor tipuri de activităîi, este posibil să vă accidentați sau să aveți o
sensibilitate sau o problemă provocată de acestea în cadrul LUXURIA CENTRUM
(în situații precum – răsturnarea colacelor, alunecări, loviri în bazine/de
marginea bazinelor, sensibilitatea la caldură, alunecarea pe piatră sau pe
sticlă etc). În astfel de cazuri acceptați că LUXURIA CENTRUM răspunde doar
pentru acele prejudicii aduse vieții, corpului sau sănătății dumneavoastră care
au apărut ca rezultat direct al unei acţiuni sau omisiuni a LUXURIA CENTRUM.
Prin exprimarea consimțământului la prezentele Condiții, declarați și că starea
dumneavoastră de sănătate este bună sau cel puțin corespunzătoare pentru
astfel de activități.
Părinții, tutorii și persoanele însoțitoare care au în grijă copii sau alte persoane
(persoane fără discernământ, etc), parinții care organizează petrecerile private
răspund pentru respectarea regulamentului de către toți copiii invitați și de
către persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora.
2. PROGRAM, ÎNCHIRIERE SPAȚIU
Toate regulile prevăzute în prezentul regulament sunt aplicabile și pe căile de
acces: este interzis orice comportament necivilizat sau inadecvat (aruncarea
hârtiilor sau gumei pe jos, etc) și sunt interzise violența fizică și verbală.
Orele de eveniment LUXURIA CENTRUM sunt stabilite de către conducerea
societății împreună cu cei care închiriază spațiul și sunt cuprinse în contract.
Durata accesului depinde de tarifele achitate. În cazul depășirii duratei plătite
în avans, se va achita ulterior suma suplimentară corespunzătoare, înainte de
părăsirea incintei.

LUXURIA CENTRUM își rezervă dreptul să limiteze/restricționeze temporar
accesul persoanelor în incintă în cazul în care capacitatea maximă de operare
a fost atinsă sau daca aceasta depășește cu mult persoanele anunțate pentru
petrecerea privată și pentru care Centrul s-a pregătit conform. Această măsură
se impune pentru a oferi invitaților o experiență cât mai relaxantă și în
siguranță deplină în cadrul Centrului.
Capacitatea maximă stabilită a Centrului este de 50 de persoane.
Conducerea societății poate oricând limita utilizarea și ofertele
LUXURIA CENTRUM, total sau parțial (de ex. defecțiuni tehnice, curățenie, revizie
tehnică).
La accesul în LUXURIA CENTRUM și dacă doriți să utilizați piscina/sauna/
jacuzzi trebuie să vă asigurați că aveți la dumneavoastră costum de baie,
prosop și papuci/șlapi, separat de cele pe care le purtați – înainte de intrare,
personalul LUXURIA CENTRUM are dreptul de a verifica că le dețineți. În cadrul
LUXURIA CENTRUM puteți închiria prosop, contra cost.
Din motive de siguranță zonele din incinta LUXURIA CENTRUM sunt parțial
supravegheate cu camere video. Înregistrările pot fi accesate, doar în caz
de suspiciune, de către persoanele împuternicite conform reglementărilor
aplicabile și de către poliție. Acestea folosesc siguranței și protecției
proprietății invitatilor, precum și ale LUXURIA CENTRUM.
În cazul unui eveniment privat, dacă cel care închiriază Centrul cere
ca și condiție de organizare a evenimentului să se renunțe la supravegherea
video acest lucru se va stabili prin contract. LUXURIA CENTRUM urmărește
îndeplinirea tuturor dorințelor organizatorilor de evenimente în spațiul
sau și respectă nevoia de intimitate și confidențialitate, de aceease va acorda o
atenție specială acestui aspect.
Persoanele care suferă de crize de leșin, crampe sau epilepsie, precum și
pentru persoanele care suferă de afecțiuni cardio-vasculare pot participa la
evenimentele private la LUXURIA CENTRUM doar însoțite de persoane care
le au în grijă sau le cunosc sensibilitățile și stiu cum și când să acționeze
sau când să îi scoată pe cei pe care îi au în grijă din piscină sau din spațiul
LUXURIA CENTRUM.
Este interzis accesul copiilor sub 14 ani care nu sunt însoțiți de o persoană
majoră. În cazul tuturor minorilor (sub și peste 14 ani), răspunderea pentru
daunele sau accidentele cauzate de aceștia precum și pentru respectarea
regulamentului este purtată de părinți, respectiv, în lipsa acestora, de tutore,
chiar dacă părinții sau tutorele nu însoțesc copilul. Părinții sunt direct
răspunzători de siguranța și supravegherea copiiilor și sunt obligați să le
citească și să le explice copiilor instrucțiunile și regulile spațiului. ”Copil”este
considerată persoana între 0 și 16 ani neîmpliniți și aceștia trebuie să fie
supravegheați cel putin de părintele/părinții organizatori ai petrecerii private.

Este interzis accesul persoanelor care nu știu să înoate dacă nu sunt însoțite de
o persoană care știe să înoate. Persoana însoțitoare va supraveghea îndeaproape
persoana care nu știe să înoate.
Este interzis accesul în LUXURIA CENTRUM al persoanelor care suferă de boli
contagioase, persoanelor cu răni deschise, erupții cutanate sau boli ce pot ofensa
public.
Este interzis accesul persoanelor care sunt sub influența drogurilor sau
consumul acestora în spațiul petrecerii private, chiar dacă petrecerile
organizate în LUXURIA CENTRUM au caracter privat.
Fumatul în incinta spațiului de petrecere sau în vestiare este strict interzis.
Este interzisă ieșirea din Centrul LUXURIA CENTRUM în costum de baie sau alt tip
de ținută indecentă.
ESTE INTERZIS ACCESUL ÎN LUXURIA CENTRUM CU:
1. a) Pistoale, arme de foc și orice alte arme - orice obiect capabil sau aparent
capabil să lanseze proiectile sau să provoace răni, cum sunt (exemplificativ):
toate armele de foc, cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare
(pistoale, revolvere, carabine, puști etc); copii și imitații ale armelor de foc;
arbalete; catapulte; harpoane; dispozitive paralizante sau neutralizante; arme cu
electroșocuri (taser); brichete de forma unei arme de foc, etc.
2. b) Arme cu vârf/cu tăiș și obiecte tăioase – orice obiect cu vârf sau cu lamă care
poate provoca răni, cum sunt (exemplificativ): topoare/toporiști; săgeți și săgeți
de darts; crampoane/patine; lănci; ciocane; bricege cu lame de orice lungime;
cuțite; macete; brice și lame; spade, săbii; foarfece cu lame cu lungimea de peste
6 cm; scule de meșteșugărie care pot fi folosite ca arme, cum sunt burghiele
și vârfurile de burghie, cutterele, cuțitele utilitare, ferăstraiele, șurubelnițele,
răngile, ciocanele, cleștii de tăiat, cheile fixe, tubulare și reglabile, arzătoarele;
produse de sticlă.
c). Instrumente contondente – orice instrument contondent capabil să cauzeze
răni, cum sunt: bâte; ciomege, bastoane, crose, padele, tacuri, undițe, echipament
specific artelor marțiale.
1. d) Substanțe explozive sau inflamabile – orice substanță explozivă sau
inflamabilă care prezintă un risc pentru sănătatea invitaților, cum sunt: muniție;
obiecte detonatoare și fitiluri; explozibili; grenade; recipiente de gaz; artificii;
articole pirotehnice (inclusiv petarde și pocnitori); fumigene, combustibili cum
sunt benzina, motorina.
2. e) Substanțe chimice și toxice – orice substanțe chimice sau toxice care
prezintă un risc pentru sănătatea invitaților, cum sunt: acizi și alcaloizi, substanțe
corozive, mercur, clor; spray-uri paralizante sau neutralizante; materiale
radioactive; otrăvuri; substanțe periculoase infecțioase sau biologice – sânge
infectat, bacterii, viruși.

3. Alte substante halucinogene
Invitații vor lăsa bagajele/obiectele nedestinate relaxării în vestiarele personale.
Accesul în zonele de relaxare/petrecere, dincolo de dușuri, este permis doar cu
prosop sau elemente legate de petrecere sau înot (ochelari de înot, aripioare,
colac de baie, etc).
Bagajele mari pot fi lăsate la recepție și personalul LUXURIA CENTRUM le
va depozita în vestiarul special pentru astfel de bagaje care să nu deranjeze
vestiarele care să fie utlizate pentru alt tip de obiecte personale de care ceilalți
invitați au nevoie.
Dumneavoastră, ca invitat, aveți obligația de a vă asigura că îndepliniți condițiile
pentru a putea beneficia de acces și de diversele servicii LUXURIA CENTRUM și
cunoașteți regulile Complexului (de exemplu – aveți costum de baie, aveți vârsta
necesară pentru a utiliza o anumită facilitate a Centrului, etc).
Fiecare invitat trebuie să păstreze cheia acces la vestiar și obiectele împrumutate
astfel încât să se evite pierderea acestora. Nerespectarea acestor prevederi
presupune, în cazul pierderii, o conduită culpabilă din partea invitatului. Dovada
îndeplinirii corespunzătoare a obligației de păstrare se va face, în caz de litigiu,
de către invitat. La finalul vizitei, cheia vestiarului se predă la Receptie.
În cazul pierderii sau distrugerii cheii se va achita o despăgubire în valoare
de 50 lei. În cazul deteriorării/pierderii unui prosop împrumutat se va achita o
despăgubire de 85 lei.
3. REGULI DE CONDUITĂ
Invitații trebuie să se comporte astfel încât siguranța, ordinea și curățenia din
incinta LUXURIA CENTRUM să nu fie periclitate.
Facilitățile Centrului pot fi utilizate conform celor stabilite prin contractul
de închiriere a spațiului. Se vor respecta plăcuțele cu instrucțiuni ale tuturor
atracțiilor precum și solicitările din partea personalului. Este obligatoriu de
asemenea să respectați regulamentele speciale existente pentru anumite
facilități (jacuzzi, sauna, etc), ce vă sunt aduse la cunoștință prin afișare la
facilitatea respectivă.
LUXURIA CENTRUM vă avertizează cu privire la faptul că în toată incinta există
risc crescut de alunecare. Fiecare invitat trebuie să aibă în vedere riscul crescut
de accidente din incintă, datorat suprafețelor umede. De aceea invitații vor avea o
atenție mărită în zonele de piscină, sauna și vestiare.
Din acest motiv, invitații vor purta permanent și obligatoriu, în toate zonele

LUXURIA CENTRUM, papuci antialunecare (antiderapanți) dacă sunt și invitați
care intră și ies în și din piscină/jacuzzi. Această regulă nu se aplică dacă
evenimentul este unul tip cocktail și invitații nu folosesc spatiile umede și sunt
îmbrăcați în ținute de cocktail/party/ office/sport.
Părinții cât și persoanele însoțitoare care au în grijă alte persoane sau copii vor
asigura purtarea papucilor antialunecare de către copiii și persoanele aflate în
grija sau sub supravegherea acestora. În cazul în care dumneavoastră, în calitate
de invitat, nu respectați această regulă, vă asumați toate prejudiciile și daunele
cauzate de nerespectare și exonerați societatea care operează LUXURIA CENTRUM
de orice răspundere. În zonele de saună nu se poartă încălțăminte, iar în cazul
urcării cu picioarele pe banchetele etajate se va utiliza un prosop sub picioare.
La fel se va porceda și în cazul așezării cu costumul de baie umed pe fotolii sau
canapele: se va pune mai întâi un prosop uscat.
În funcție de numărul de invitați prezenți în incintă, personalul LUXURIA CENTRUM
va decide cu privire la posibilitatea utilizării de obiecte de sport, joacă sau
animație (mingi, echipamente de scufundare, etc.). În cazul în care personalul
LUXURIA CENTRUM vă anunță faptul că nu este permisă utilizarea unui obiect de
sport, joacă sau animație va trebui să vă conformați.
Fiecare invitat al LUXURIA CENTRUM este obligat să utilizeze dușurile înainte de
accesul în zona Piscinei, dacă urmează să intrați în piscină, jacuzzi sau saună.
Accesul în apă, în piscină, se face doar în costum de baie.
NU sunt costum de baie următoarele piese de îmbrăcăminte (enumerare
exemplificativă):
• intimă (chiloți, lenjerie intimă de orice alt fel), ciorapi de orice fel
• pantaloni scurți de orice tip, tricou, maiou
• pantaloni scurți, bluze, blugi, compleuri, costume, etc din următoarele materiale:
catifea reiată, material tip jeans, denim, flanel, pânză de cânepă, piele, pânză
de in, bumbac seersucker (creponat), mătase, material de prosop, catifea, lână,
material tip jeans. Sunt permise șorturile și costumele de baie din bumbac,
speciale pentru baie.
• pantaloni scurți, bluze, blugi, compleuri, costume, etc destinate altor activități
sau sporturi, inclusiv cele din materiale sintetice precum Spandex, acrilic, nailon,
mătase sintetică (engl. rayon) (exemple: costume pentru biciclism, echipament de
fotbal, etc)
Constituie costum de baie următoarele piese de îmbrăcăminte:
- slip special pentru baie/înot
- pantalon scurt special pentru baie/înot
- costum de baie

În cazul încălcării acestei reguli personalul LUXURIA CENTRUM vă va solicita să
părăsiți piscina sau vă va interzice accesul în piscina/saună/jacuzzi.
În saune este interzisă purtarea hainelor cu excepția costumelor de baie și este
obligatorie utilizarea prosopului.
În încercarea noastră de a avea sistemele cele mai noi și mai putin invazive /
alergene față de piele și ochi pentru igienizarea și tratatrea apei, nu am putut să
împiedicăm următoarele situații posibile:
• datorită ionizării poate apărea efectul de păr verde la utilizatorii ce au avut
părul decolorat în ultimul timp.
• în funcție de compoziția chimică a materialului din care este lucrat costumul
dumneavoastră de baie, acesta se poate lărgi sau se poate decolora, sau ambele.
Dacă aveți un costum de baie preferat și nu vreti să faceți experimente, e de
preferat să alegeți un altul care dacă se va decolora sau se va lărgi, nu veți fi
afectați.
Nu este permisă folosirea săpunului sau altor substanțe de curățare a corpului
sau a cremelor de corp în afara cabinelor de duș.
Copiii până la 3 ani vor purta obligatoriu în piscină scutece speciale pentru
baie și vor intra în piscină împreună cu un adult. Copiii până la 5 ani vor purta
obligatoriu în piscine aripioare de înot și vor fi permanent supravegeați de un
adult.
Cărucioarele pentru copii vor fi lăsate în spațiul de Receptie, nefiind permis
accesul cu cărucior în zonele de petrecere.
Este interzisă blocarea cu șezlonguri, genți, prosoape sau alte obiecte a intrărilor/
ieșirilor.
Având în vedere nevoia de liniște a tuturor invitaților, în întreaga incintă a
LUXURIA CENTRUM sunt interzise: țipatul, înjuratul și tonul agresiv.
Exprimările de afecțiune trebuie să fie decente și fără a deranja persoanele din
jur. Interacțiunile intime în masură să pună în situații jenante ceilalți invitați
ai petrecerii se pedepsesc cu interzicerea accesului - și, dacă este cazul, vor fi
sesizate organele competente.
Este interzisă intoxicarea cu alcool (amețirea, beția), fiind permis consumul
rezonabil de alcool. LUXURIA CENTRUM își rezervă dreptul de a limita sau refuza
servirea de alcool de la caz la caz, în funcție de circumstanțe, precum și de a le
interzice persoanelor aflate în stare de ebrietate consumul de alcool și de a le
evacua din incintă – (iar în cazul periclitării sau deranjării activităților celorlalți

invitați). Fiecare invitat este obligat să se comporte astfel încât ceilalți invitati să
nu fie deranjați.
4. UTILIZAREA SAUNEI
Invitații nu vor utiliza sauna o perioadă mai mare de 10 minute. Expunerea
prelungită în saună poate cauza greață, amețeli și leșin iar pentru persoanele cu
probleme de sănătate accidente grave.
Accesul în saună se face pe proprie răspundere și este interzis persoanelor
cu probleme cardio-vasculare, cu stări febrile, cu tensiune arterială mică sau
mare, cu afecțiuni cardiovasculare sau bronhopulmonare severe, sub influența
băuturilor alcoolice, anticoagulantelor, antihistaminicelor, vasoconstrictorilor,
vasodilatatorilor, stimulantelor, narcoticelor sau a tranchilizantelor etc, precum
și femeilor însărcinate sau aflate în perioada menstruației. De regulă, pot folosi
saunele doar persoanele perfect sănătoase. În cazul în care aveți dubii, consultați
înainte un medic pentru a evita posibile complicații.
Ca și în restul incintei, în timpul utilizării saunei aveți obligația de a respecta
instrucțiunile din regulament, cele afișate precum și ale personalului specializat.
Utilizarea saunei este interzisă persoanelor aflate sub influența băuturilor
alcoolice.
Pentru o igienă corectă, dușul este obligatoriu atât înainte de accesul în saune,
cât și după, iar intrarea în saună se va face doar dupa ce v-ați uscat.
Papucii și halatele se vor lăsa afară, la intrarea în saune.
Toate bijuteriile din metal (aur, argint, etc.) trebuie îndepărtate înainte de a intra
în saună.
În saune se va utiliza un prosop suficient de mare pentru tot corpul (inclusiv până
sub picioare), pentru a evita orice fel de contaminare a băncilor. Alternativ, se pot
utiliza două prosoape, unul pentru corp și unul pentru pus sub picioare.
Este interzisă aducerea și utilizarea de soluții proprii de infuzie în saune. Infuziile
se vor face doar de către personalul specializat al LUXURIA CENTRUM.
Dupa fiecare intrare în saună răcoriți-vă la dusul din vecinatatea saunei, pentru
a readuce temperatura corpului la parametri normali și pentru a pune sângele în
mișcare.
În mod tradițional în saune există condiții speciale, ca de exemplu temperaturi
mai ridicate, lumină difuză, bănci în trepte și diverse surse de căldură. Acestea

necesită o atenție sporită din partea invitaților.
Dotările tehnice (de ex. calorifere, guri de aerisire, aparate de încălzire/ sobele
din saune, grilajele de protecție și termometrele) nu trebuie acoperite cu obiecte/
prosoape (pericol de incendiu!).
6. PREVEDERI SPECIALE
În cadrul LUXURIA CENTRUM SUNT STRICT INTERZISE:
• țipatul, tonul agresiv, vociferarea
• înjurăturile și exprimările/gesturile indecente.
• orice manifestări de violență fizică (inclusiv ”în joacă”, împinsul/ciocnirea altor
invitați, etc)
• accesul cu orice fel de accesorii în piscine sau saună (ceasuri, bijuterii,
ornamente, echipamente electronice, camere inclusiv tip GoPro). Daca veți face
acest lucru, sunteți direct raspunzători de starea materialelor, device-urilor/
obiectelor introduse în piscină/jacuzzi/saună.
În mod special trebuie să rețineți că unul din procedeele de tratarea și igienizare
a apei este acela de clorinare, ceea ce poate face probleme smart-phone-urilor,
smart watch-urilor, ceasurilor, inclusiv a celor rezistente la apă.
• utilizarea telefoanelor mobile într-un mod care deranjează alte persoane (e.g.
vorbit cu voce tare sau fotografiatul altor persoane fără permisiunea acestora)
• accesul cu telefon mobil în piscină sau în saună
• accesul cu aparate de filmat, fotografiat sau înregistrat în piscină
• fotografiatul și filmatul cu titlu profesional precum și fotografiatul și filmatul
altor persoane dacă deranjează aceste alte persoane sau încalcă drepturile
acestora. Dumneavoastră sunteți exclusiv răspunzător pentru încălcarea
drepturilor altor persoane în astfel de cazuri
• trasul de palmieri/lămâi, alte plante din interiorul Centrului sau de frunzele
acestora, cățărarea, ruperea florilor
• agățarea de tablouri și stropirea repetată a acestora
• murdărirea zonelor de baie și a bazinelor de înot (de ex. urinarea și alte
eliminări în apa de baie, clătirea paharelor, etc.)
• blocarea ieșirilor de urgență cu șezlonguri sau cu alte obiecte.
• LUXURIA CENTRUM nu e răspunzătoare de băuturile și mâncărurile aduse de
invitații peterecerii private
• aducerea în incintă a armelor sau uneltelor
• scuipatul pe jos sau în apa de baie
• fumatul (incl. al țigărilor electronice)
• intrarea sau ieșirea din bazine prin altă parte decât pe scările de intrare.
Această regulă este valabilă datorită pericolului de rănire atunci când se încearcă
accesul pe marginile bazinelor și zonelor acoperite ale acestora
• săriturile de pe marginea piscinei sau de pe spațiul amenajat deasupra piscinei
sau împingerea sau aruncarea altor persoane în apă
• efectuarea de mișcări pe scările de acces sau barele de susținere

• purtarea de șlapi sau de labe de înot în apă
• utilizarea de saltele sau de alte echipamente de joacă în apă.
• aducerea în incintă și utilizarea de aparate radio, TV, instrumente de muzică sau
de semnalizare, boxe
• nu se acceptă petreceri cu muzica tip « manele »
• distribuirea oricăror materiale publicitare, altele decât cele agreate cu
conducerea LUXURIA CENTRUM
• utilizarea în orice mod a facilităților LUXURIA CENTRUM în scopuri comerciale,
ilegale și în alte scopuri neadecvate
• Băuturile și mâncărurile se vor consuma EXCLUSIV din recipiente incasabile de
plastic, policarbonat sau carton.
7. RĂSPUNDERE
Toate dotările și instalațiile LUXURIA CENTRUM vor fi utilizate cu grijă de către
invitați.
Fiecare invitat este răspunzător pentru daunele provocate prin acțiunile sau
comportamentul său, cum ar fi utilizarea neconformă, murdărirea sau deteriorarea
facilităților LUXURIEI CENTRUM. Deasemenea, fiecare invitat este răspunzător
pentru orice fel de daune pe care le provoacă terților (inclusiv rănirea altor invitați).
Pentru daune provocate de copii răspund părinții sau tutorii, conform legii civile.
În afara cazurilor de răspundere obligatorie impusă de lege (prevăzute mai jos)
și în afara oricăror altor cauze de răspundere obligatorie prevăzute de lege, în
măsura maxim permisă de legislația aplicabilă, LUXURIA CENTRUM nu va fi în
niciun caz raspunzătoare față de dumneavoastră, în calitate de invitat, pentru
niciun fel de daune, prejudicii sau pagube produse dumneavoastră sau lucrurilor
dumneavoastră, în legatură cu prezența în cadrul LUXURIA CENTRUM sau datorate
utilizării facilităților și serviciilor oferite de LUXURIA CENTRUM.
LUXURIA CENTRUM răspunde pentru prejudiciile aduse vieții, corpului sau
sănătății invitaților dacă acestea apar ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a
LUXURIA CENTRUM privind utilizarea produselor şi serviciilor. În mod corelativ,
LUXURIA CENTRUM nu răspunde pentru prejudiciile aduse vieții, corpului sau
sănătății Dumneavoastră în calitate de invitat, dacă aceste prejudicii vi se
datorează sau dacă se produc din vina Dumneavoastră sau dacă se datorează
altor persoane sau sunt produse din vina acestora sau dacă nu se cunoaște cauza.
Dumneavoastră, în calitate de invitat, acceptați și sunteți de acord că
LUXURIA CENTRUM nu răspunde pentru daunele, prejudiciile sau pagubele
materiale suferite de dumneavoastră în legatura cu prezența în cadrul
LUXURIA CENTRUM sau în legătură cu utilizarea facilităților și serviciilor oferite de
LUXURIA CENTRUM. De exemplu:

• LUXURIA CENTRUM nu răspunde în nici un fel pentru furtul bunurilor
dumneavoastră în incinta sa. Invitaților LUXURIA CENTRUM li se recomandă în
mod expres să nu ia în incintă obiecte de valoare. În cazul în care totuși un invitat
are asupra sa obiecte de valoare, i se recomandă să le depună în dulapurile
speciale din vestiare. LUXURIA CENTRUM nu își asumă nici un fel de răspundere
cu privire la supravegherea sau paza bunurilor luate de invitati în parcare
sau în Centru. Depunerea sau lăsarea de bani și de bunuri de valoare în dulapul
de vestiar nu implică nici un fel de obligații din partea LUXURIA CENTRUM cu
privire la obiectele depozitate. În special LUXURIA CENTRUM nu are niciun fel de
obligație de custodie sau pază a bunurilor. Mai mult, este strict responsabilitatea
invitatului LUXURIA CENTRUM să închidă dulapul de vestiar, să verifice închiderea
corespunzătoare a acestuia și să păstreze cu grijă cheia
• LUXURIA CENTRUM nu răspunde în nici un fel pentru distrugerea sau defectarea
bunurilor dumneavoastră în incinta sa, indiferent cum se produc acestea: e.g. prin udarea cu apă, scăparea în bazine, scăparea pe jos, etc.
• LUXURIA CENTRUM nu răspunde pentru vehiculele parcate în apropierea
Centrului și nici pentru bunurile lăsate în vehicule
• LUXURIA CENTRUM nu își asumă nicio răspundere pentru eventuale modificări
de culoare, decolorări sau deteriorări ale costumelor de baie sau ale bijuteriilor/
ceasurilor, deoarece acestea pot apărea ca urmare a compoziției apei
LUXURIA CENTRUM nu răspunde pentru daunele provocate invitaților de
cazuri de forță majoră, de accidente sau defecțiuni din alte cauze decât vina
LUXURIA CENTRUM (de ex. cădere de curent).
Invitații care găsesc obiecte în incintă sau în parcare le vor preda la recepție.
Toate obiectele uitate după încheierea petrecerii sunt strânse și păstrate după
cum urmează:
• obiectele de valoare (inclusiv, fără a se limita la: telefoane, tablete, bijuterii
de valoare, laptop-uri, electronice, sume de bani mai mari de 100 lei, etc) vor fi
păstrate pe durata termenului legal de 10 zile; după expirarea termenului legal
aceste bunuri sunt predate autorităților.
• obiectele de valoare mică vor fi păstrate pe un termen de 6 luni după care vor fi
donate unei asociații sau instituții non profit.
Dumneavoastră, în calitate de invitat, sunteți de acord cu următoarele:
• sunteți de acord cu dreptul LUXURIA CENTRUM de a determina ce obiecte sunt
sau nu sunt de valoare
• sunteți de acord cu donarea obiectelor pierdute, așa cum decide
LUXURIA CENTRUM, către o asociație sau instituție non profit, LUXURIA CENTRUM
fiind împuternicită prin prezentul contract de către dumneavoastră să efectueze
această donație.
8. INTERZICEREA ACCESULUI
În cazul în care nu respectați obligațiile prevăzute în prezentul Regulament

LUXURIA CENTRUM are dreptul de a declara încetarea imediată a contractului
încheiat cu dumneavoastră – încetarea contractului are loc la momentul la care
vi se comunică verbal de către personalul LUXURIA CENTRUM faptul că aveți
obligația de a părăsi incinta, fără a fi necesară vreo altă formalitate și fără
intervenția instanțelor de judecată. În cazul în care invitatul care este rugat să
părăsească incinta nu este și cel cu care s-a incheiat un contract, aceleasi reguli
se aplică. În cazul în care personalul LUXURIA CENTRUM apreciază că încălcarea
de dumneavoastră a obligațiilor nu este gravă, veți primi doar un avertisment.
LUXURIA CENTRUM vă informează asupra faptului că următoarele încălcări ale
prezentului regulament vor conduce IMEDIAT la exercitarea de către aceasta a
dreptului de a înceta contractul și/sau la interzicerea prezenței dumneavoastră în
cadrul LUXURIA CENTRUM:
• Orice acte de violență sau agresiune
• Agresiuni verbale de orice fel sau orice alte manifestări indecente, agresive sau
nepotrivite împotriva doamnelor
• Țipatul, tonul agresiv, tonul ridicat, zgomotul
• Înjurăturile și exprimările/gesturile indecente
• Periclitarea siguranței și ordinii
• Deranjarea în orice mod a altor invitați
În cazul în care LUXURIA CENTRUM a declarat încetarea contractului, și/sau
personalul v-a indicat faptul că aveți obligația de a părăsi incinta, aveți obligația
de a preda imediat obiecte aparținând LUXURIA CENTRUM (inclusiv cheia de la
vestiar), de a achita contravaloarea serviciilor (dacă este cazul) și de a părăsi
imediat, în liniște, incinta. În cazul în care nu veți respecta prevederile prezentului
paragraf, sunteți de acord ca personalul de pază al LUXURIA CENTRUM să vă
conducă spre ieșire și să vă predea organelor în drept (firma de pază care
acționează în interiorul incintei sau poliției după caz). În cazul în care opuneți
rezistență, acceptați în mod expres ca personalul de pază al LUXURIA CENTRUM
să folosească toate mijloacele necesare, inclusiv manipularea involuntară a
dumneavoastră, pentru a vă conduce spre ieșire și a vă preda organelor în drept.
În cazul în care LUXURIA CENTRUM a declarat încetarea contractului, iar personalul
v-a indicat faptul că aveți obligația de a părăsi incinta precum și în cazul în
care la ieșire nu vă achitați obligațiile, LUXURIA CENTRUM își rezervă dreptul de
a nu mai încheia alt contract cu dumneavoastră și de a vă interzice accesul în
cadrul facilităților și incintei LUXURIA CENTRUM. Într-un astfel de caz, nu veți
mai avea dreptul de a intra în incinta LUXURIA CENTRUM (inclusiv în parcare). În
cazul persoanelor care vor încerca să pătrundă în incintă în pofida interdicției
LUXURIA CENTRUM se va face sesizare la poliție pentru infracțiunile aplicabile.
Cine intră ilegal pe proprietatea sau în incinta LUXURIA CENTRUM, nu achită
obligatiile din contract, respectiv, încearcă acest lucru sau utilizează fraudulos

servicii de plată, va fi imediat evacuat din incintă, iar în privința sa vor fi sesizate
organele de poliție competente.
9. POLITICA DE NEDISCRIMINARE
LUXURIA CENTRUM nu tolerează atitudinile sau comportamentele discriminatorii.
În cadrul LUXURIA CENTRUM este interzisă orice fel de discriminare pe bază
de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap, etc, sau pe bază de orice alt criteriu care are
ca scop sau efect restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a
oricăror drepturi legale.
10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin intrarea în complexul Therme Nord București vă exprimați expres și neechivoc
consimțământul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal atât
prin intermediul completării de către dumneavoastră a unor formulare precum, cât
și prin utilizarea sistemelor de supraveghere video în scopurile legitime admise
de lege. Categoriile de date colectate și prelucrate, scopurile colectării/prelucrării,
baza legală privind colectarea/prelucrarea, drepturile dumneavoastră în legătură
cu colectarea/prelucrarea precum și alte elemente privind colectarea/prelucrarea
sunt prevăzute în Declarația de Confidențialitate LUXURIA CENTRUM – Politica de
Confidențialitate și Protecția Datelor Personale pe care o regăsiți la adresa web.
În cazul în care vizitați complexul LUXURIA CENTRUM București însoțit de un copil
- LUXURIA CENTRUM vă exprimați expres și neechivoc consimțământul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal privind pe minorul respectiv.
11. EXCEPȚII
Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinei și facilităților
este valabil pentru utilizarea generală a piscinei și a celorlalte facilități a
LUXURIA CENTRUM. În cazul unor evenimente speciale sau petreceri private
pot fi aplicabile reguli excepționale, fără a fi necesară o revocare specială a
Regulamentului de ordine interioară și de utilizare a piscinei și facilitatilor.
12. ALTELE
Orice persoană ce face parte din personalul LUXURIA CENTRUM poate exercita
drepturile prevăzute în prezentul regulament față de orice invitat. Instrucțiunile
personalului LUXURIA CENTRUM trebuie respectate de către invitați.
13. SUGESTII ȘI RECLAMAȚII
Pentru sugestii, cereri și reclamații ne puteți contacta la adresa
office@luxuria.centrum

Termenul de răspuns este de 10 de zile calendaristice de la momentul depunerii
sesizării.
14. INTRAREA ÎN VIGOARE
Condițiile Contractuale - Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a
piscinei și facilităților au intrat în vigoare la data de 05.07.2017
BUCUREȘTI, 05.07.2018

