ACEASTĂ BAZĂ DE AGREMENT
A FOST CREATĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ŞI PENTRU COPIII DUMNEAVOASTRĂ.
PENTRU A PUTEA FI FOLOSITĂ ÎN BUNE CONDIŢII RESPECTAŢI CU STRICTETE REGULILE URMĂTOARE:
REGULI DE FOLOSIRE A PARCULUI BALNEAR TOROC DEJ
Accesul in Parcul Balnear a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau sub influenţa drogurilor, precum şi a
celor care au o ţinută neadecvată, murdară şi urât mirositoare, este interzis.
În sezonul estival programul zilnic de funcţionare al Parcului Balnear Toroc este între orele: 900 -2100 (Luni 12-21).
Asigurarea securităţii şi integrităţii bunurilor clienţilor este în sarcina acestora.
Este interzisă introducerea în incinta Parcului Balnear a animalelor de companie.
Focul deschis în Parcul Balnear este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate
Vânzarea şi consumul de seminţe nedecojite în Parcul Balnear este interzisă.
REGULI DE FOLOSIRE A BAZINELOR ŞI A LACULUI TOROC.
Înainte de intrarea în bazine sau lac este obligatorie utilizarea dusului precum şi trecerea prin bazinele de dezinfectare a
picioarelor, fără papuci, şlapi sau alte articole de încălţăminte.
În bazine si lac sunt interzise: spălarea cu săpun sau şampon şi efectuarea manichiurii sau pedichiurii.
Este interzisă intrarea în bazine a persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze.
În bazine sau în jurul bazinelor la o distanţă de 1,5 m se interzice: consumarea alimentelor de orice fel.
Săritul în bazine si lac este interzis.
Accesul copiilor în jurul bazinelor şi în bazine, se face numai cu însoţitor.
In lacul Toroc si bazine este interzisă intrarea cu colac şi saltele.
REGULI PENTRU FOLOSIREA GARDEROBEI.
Garderoba poate fi folosită, în mod gratuit, de către toţi turiştii care se găsesc în incinta bazinelor
Cabinele din garderobă se folosesc de către utilizatori numai pentru schimbarea îmbrăcămintei.
REGULI PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR DE PARCARE.
Staţionarea sau oprirea autovehiculelor în parcarea Parcul Balnear este permisă numai în locuri special amenajate, cu
excepţia acelora care aprovizionează cu marfă unităţile comerciale şi sunt autorizate în acest sens.
Locurile de parcare se folosesc pentru parcarea tuturor autovehiculelor, cu excepţia celor a căror masă totală autorizată
depăşeşte 3,5 tone, a acelora ce transportă materiale inflamabile, a acelora ce sunt definite transporturi periculoase sau produc
disconfort.
Este interzisă parcarea vehiculelor cu tracţiune animală în parcarea Parcului Balnear.
Căile principale de acces în Parc se păstrează liber pentru trecerea maşinilor de intervenţie: salvare, pompieri şi poliţie, în
cazurile de urgenţă.
În parcări este obligatorie menţinerea curăţeniei, precum şi respectarea normelor igienico-sanitare.
Asigurarea ordinii şi liniştii publice în Parcul Balnear revine Primăriei Municipiului Dej, cu sprijinul Poliţiei Comunitare a
Municipiului Dej, a personalului administrativ din zona Parcului Balnear.
Paza Zonei de Agrement se asigură permanent de către Poliţia Comunitară a Municipiului Dej .
Administrația Parcului Balnear poate sancționa persoanelor care se fac vinovate de încălcarea acestor reguli cu scoaterea in
afara perimetrului parcului.
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