
CONDIȚII CONTRACTUALE – REGULAMENT THERME 

Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinelor THERME BUCUREȘTI 

 

1. Caracterul obligatoriu și scopul 

Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinelor este obligatoriu pentru toți 

vizitatorii THERME BUCUREȘTI, in toate spațiile de pe proprietatea societății Therme Nord 

București, inclusiv: 

-pe drumul de acces de la intersecția cu drumul national 

-in toate grădinile și spațiile exterioare ale Thermei 

-in parcare și in zona de așteptare de la intrare. 

THERME BUCUREȘTI este un spațiu de relaxare in cadrul căruia fiecare vizitator poate 

beneficia in mod deplin de agrement, relaxare și distracție. Scopul prezentului 

Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor este de a asigura securitatea 

persoanelor și bunurilor, ordinea și curățenia. 

Pentru a beneficia de facilitățile THERME BUCUREȘTI, dumneavoastră, in calitate de 

vizitator, trebuie să acceptați regulile prevăzute in prezentul Regulament. In cazul in care 

nu sunteți de acord cu vreuna din regulile THERME BUCUREȘTI, vă rugăm să nu intrați in 

incintă. Prin achitarea biletului de intrare (respectiv din momentul primirii brățării de 

acces) dumneavoastră, in calitate de vizitator al THERME BUCUREȘTI (fie in interiorul 

clădirii, fie in spațiile adiacente inclusiv parcarea), vă exprimați consimțămantul privind 

prezentul Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și vă obligați să 

respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se 

prezumă că le-ați citit si parcurs cu atentie, prin simpla intrare in THERME BUCUREȘTI. 

Exprimarea de către dumneavoastră a consimțămantului prin primirea brățării de acces 

dă naștere unui contract intre dumneavoastră și societatea ce administrează THERME 

BUCUREȘTI, in condițiile prezentului Regulament. 

2. Program, admitere, intrare 

In toate zonele accesibile autovehiculelor de pe proprietatea Therme Nord București - căi 

de acces, parcare, sensuri giratorii - este obligatorie respectarea tuturor regulilor de 



circulație prevăzute in legislația romană in vigoare (se respectă Codul Rutier). In mod 

special sunt interzise: 

-depășirea vitezei obligatorii indicate prin semne de circulație 

-nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere 

-parcarea sau staționarea in locuri nepermise 

Utilizarea parcării este prevăzută exclusiv pentru vizitatorii THERME BUCUREȘTI, și se 

poate folosi cu jumătate de oră inainte de ora deschiderii și jumătate de oră după ora 

inchiderii. Toate regulile prevăzute in prezentul regulament sunt aplicabile și pe căile de 

acces, in parcare și in spațiile dinaintea caselor de marcat inclusiv: sunt interzise violența 

fizică și verbală și orice alt comportament necivilizat sau inadecvat (aruncarea hartiilor 

sau gumei pe jos, etc). 

Orele de program cu publicul ale THERME BUCUREȘTI sunt stabilite de către conducerea 

societății și sunt afișate public in holul de la intrare și pe website. Durata accesului in 

piscine depinde de tarifele achitate. In cazul depășirii duratei plătite in avans, se va achita 

ulterior suma corespunzătoare, inainte de părăsirea incintei. Ora de inchidere THERME 

BUCUREȘTI este ora la care trebuie să părăsiți incinta. Programul de utilizare a piscinelor, 

toboganelor, saunelor și bazinului cu valuri se termină cu 30 de minute inainte de ora de 

inchidere, și in consecință in momentul respectiv trebuie să părăsiți aceste zone. 

Din motive de siguranță zonele din incinta THERME BUCUREȘTI sunt parțial 

supravegheate cu camere video. Inregistrările pot fi accesate, doar in caz de suspiciune, 

de către conducerea societății și de către poliție. Acestea folosesc siguranței și protecție. 

 


