

Inscrierea la cursurile de inot se face pe propria raspundere a parintilor sau a adultilor cursanti, care garanteaza
ca starea de sanatate a cursantului il face apt de a participa la acestea.
Obs: * semnarea acestui formular implica acceptarea regulamentului de ordine interioara in incinta Arena Aquasport,
aflat mai jos:
REGULI DE INSCRIERE Sl ACCES CLENTI ARENA AOUASPORT
Pentru a va pulea oferi pachete de servicii de cea mai buna calitate, sunteti rugati sa completati toate datele din acest
formular.
Dupa inscrierea in baza de date Arena Aquasport, vi se elibereaza o legitimatie personalizata cul numele, prenumele si
fotografia Dvs., aceasta fiind gratuita.
Intrarile Dvs in Arena Aquasport se vor face numai in baza acestei legitimatii. Pierderea sau distrugerea prin indoire sau
taiere a legitimatiei, va necesita eliberarea unui duplicat, in valoare de 10 Lei.
Adultii vor primi o bratara de acces in locatiile pentru care ati contractat un abonament, precum si la vestiarele
comandate electronic. Pierderea ei va necesita achitarea contravalorii ei de 50 lei.
Pentru copii, la cerere se va primi o cheita pentru depozitarea hainelor in dulap.Pierderea ei va necesita achitarea
contravalorii ei de 30 lei.
Durata in care trebuie efectuat cursul este de 30 de zile. Nu se fac prelungiri, orele pierdute se pot recupera la orice ora
de curs a instructorului in luna in curs sau pe alta luna in baza unui abonament valabil.
Scutirile medicale prelungesc, corespunzator, durata de finalizare a ciclului.
Achitarea contravalorii unui abonament implica efectuarea acestuia. Nu ne asumam raspunderea si nu returnam
contravaloarea orelor de curs neefectuate in totalitate sau in parte.
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REGULl DE ACCES IN BAZlNUL DE INOT
Pentru participantii la cursurile de inot
Inscrierea la cursurile de inot se face pe propria raspundere a parintilor sau a adultilor cursanti, care garanteaza
ca starea de sanatate a cursantului il face apt de a participa la acestea.
Prezentarea la bazin se va face cu 15 min. inainte de inceperea cursului, dezechiparea facandu-se in vestiar.
Hainele vor fi asezate in plase (genti), aduse de cursanti, si vor fi introduse in dulapurile puse la dispozitie, in
limita disponibilitatii acestora.
Pentru evitarea neplacerilor digestive, cursantii vor consuma alirnente, cu min. 2 ore inaintea cursului.
La inceputul sedintelor de curs, instructorul va informa pe cursanti, cu privire la regulamentul ce trebuie
respectat. Cursantii var avea asupra lor: costum de baie, slapi de baie, prosop sau halat, casca de par
(obligatoriu), ochelari de inot.
Accesul spre bazin si iesirea din acesta se vor face prin culoarul special amenajat in acest scop si doar in
prezenta instructorului, conform orarului stabilit.
La intrarea in incinta bazinului, este obligalorie utilizarea dusului si a dispozitivelor de dezinfectare a
picioarelor, special instalate . In incinta bazinului, deplasarea grupelor este permisa, doar insotite de catre
instructori.
Patrunderea si iesirea din apa, deplasarile pe culoar, sariturile si utilizarea mijloacelor de invatare a inotului, se
vor face doar ca urmare a deciziilor instructorilor
Rezolvarea problemelor fiziologice urgente, se va face in locurile amenajate, indicate de instructor. In incinta
bazinului, este interzls consumul oricarui tip de alimente sau guma de mestecat.
Accesul parintilor, in sala bazinului nu este permis.
Pentru evitarea neplacerilor, in timpul desfurarii cursurilor, comportamentul participantilor va tine cont de
urmatoarele obligatii:
Sa evite manifestarile zgomotoase, glumele si gesturile ce ar putea provoca accidente sau ar deranja celelalte
persoanc prezente.
Sa aiba un comportament civilizat, evitand impingerile pe marginea bazinului sau inspre bazin, chiar si in
conditiile in care cei in cauza stiu sa inoate.
Sa respecte strict, traseele impuse de instructori, in incinta bazinului. Sa nu paraseasca grupul, fara
incuviintarea instructorulul.
Sa respecte spatiul delimitat de instructor, pentru desfasurarea cursului.
Sa nu foloseasca cordoanele ce delimiteaza culoarele, ca loc de odihna si joaca. Sa aseze materialele metodice
ajutatoare, la locurile indicate de instructor.
Instructorii de inot si personalul ARENEI AQUA SPORT vor veghea asupra respectarii acestor instructiuni.
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