REGULAMENT PATINOAR OTOPENI – TELEKOM ARENA

1. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Accesul în incinta Telekom Arena presupune acceptul dumneavoastră cu privire la regulamentele
Central Ice Rink S.R.L., precum şi prezumţia că aţi citit conţinutul regulamentelor afişate. Ca atare, orice
reclamaţie ulterioară cu privire la menţiunile de mai jos nu poate şi nu va fi luată în considerare.
1.2. Folosirea unui patinoar şi a facilităţilor sale are un risc inerent, iar fiecare participare este pe riscul
total al participanților.
1.3. Patinoarul poate fi folosit contra cost prin plata biletului de intrare, valabil pentru o serie conform
prezentului regulament.
1.4. Desfăşurarea activităţilor specifice pe patinoar sunt coordonate şi gestionate de către Central Ice
Rink S.R.L., deţinătoare a autorizaţiei de funcţionare.
1.5. Patinoarul poate fi utilizat de orice persoană în intervalul anunţat ca program cu publicul şi sub
condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament.
1.6. O serie de patinaj pentru public durează 1h şi 40 de minute, iar următoarele 20 de minute sunt
destinate refacerii stratului de gheaţă.
1.7. Accesul pe gheaţă se face prin închirierea patinelor sau cu patine proprii, în stare foarte bună de
întrebuinţare.
1.8. Patinoarul este destinat atât antrenamentelor şi patinajului profesionist, cât şi patinajului de
agrement. În cuprinsul regulamentului se găsesc reguli aplicabile tuturor, dacă nu se specifică altfel.
2. PROGRAM ŞI TARIFE
2.1. Programul operațional al patinoarului este următorul:
Luni - Vineri - între orele 7:00-24:00
Sâmbătă - între orele 7:00-23:00
Duminică - între orele 7:00-23:00
2.2. Program de funcţionare:

Program acces public
Luni – Vineri
19:00 – 20:40
Sâmbătă – Duminică
11:00 – 12:40 , 18:00- 19:40
*Fiecare serie va începe la ora fixă şi se va încheia după 1h şi 40 de minute.
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Program pentru cluburi sportive și grupuri organizate
Luni – Vineri
07:30 – 18:30
Sâmbătă – Duminică
07:30 – 10:30 , 13:00 – 17:30
* Accesul se face pe bază de programare prealabilă.
2.3. Preţurile aplicabile sunt:
Limita de vârstă
Între 3 și 12 ani
Peste 12 ani
Între 3 și 12 ani
Peste 12 ani
Închiriere patine
Închiriere patinoar 1h:
50 min patinaj+ 10 min
refacere gheață
Ascuțit patine
Preț pierdere patine
Garanția pentru închirierea
patinelor se va restitui
utilizatorului la predarea
patinelor
Închiriere old-boys 1h:
50 min patina+ 10 min refacere
gheață

Ziua
Luni-Vineri
Luni-Vineri
Sâmbătă – Duminică
Sâmbătă – Duminică
Luni - Duminică

Prețul cu TVA inclus
13 lei/serie
20 lei/serie
16 lei/serie
23 lei/serie
10 lei/serie

Luni - Duminică

1000 lei/h

Luni - Duminică
Luni - Duminică

15 lei/pereche
200 lei/pereche

Luni - Duminică

100 lei- se restituie la predare

Luni – Duminică

300 lei/h

Preț parcare

Luni – Duminică

2 lei/h primele 6 h
10 lei/h după primele 6 h

Costul deteriorării gheții în
urma acțiunilor interzise,
nerespectarea regulamentului

Luni – Duminică

10.000 lei

2.4. Biletele se eliberează pe baza unui document de identitate (carte de identitate/ paşaport).
2.5. Plata se face înaintea unei serii, în intervalul de refacere a gheţii, indiferent de ora la care se doreşte
accesul pe patinoar.
3. CONDIŢII DE ACCES PE GHEAŢĂ
3.1. Numărul maxim de persoane admise pe gheaţă simultan este de 500.
3.2. Accesul copiilor între 0 şi 3 ani este interzis.
3.3. Accesul copiilor între 3 şi 10 ani se face numai însoţiţi de un adult, inclusiv pe gheaţă.
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3.4. Accesul copiilor între 10 şi 16 ani este permis numai însoţiţi de un adult, în incintă, care va semna
declaraţia de asumare a răspunderii.
3.5. Accesul pe gheaţă se face pe propria răspundere a patinatorului. În cazul copiilor, accesul pe gheaţă
se face pe propria răspundere a însoţitorului unui copil. Pentru aceasta, fiecare adult însoţitor va semna
„Declaraţia de asumare a răspunderii” – anexa 1 la regulament, atât în nume propriu, cât şi în calitate de
însoţitor al unui copil, după caz.
3.6. În timpul programului de patinaj public, patinatorii profesionişti vor respecta regulamentul pentru
public, nu vor executa elemente de patinaj avansat sau profesionist, trebuie să patineze cu prudenţă,
conştienţi de prezenţa patinatorilor amatori şi cu protejarea acestora.
3.7. Accesul pe gheaţă se poate face numai dacă patinatorii deţin echipament adecvat pentru patinaj
(patine, ghete, mănuşi căşti pentru copii etc. în stare foarte bună).
3.8. În cazul deteriorării stratului de gheaţă din cauza echipamentului inadecvat se va opri seria
respectivă, iar persoana în culpă va suporta costurile biletelor persoanelor aflate pe gheaţă şi cele ale
refacerii gheţii.
3.9. Central Ice Rink S.R.L. îşi rezervă dreptul de a refuza accesul sau de a invita să părăsească incinta
persoanele care nu respectă regulile şi regulamentele aplicabile.
4. REGULAMENT PENTRU PATINAJ ÎN SCOP DE AGREMENT
Patinajul este pentru distraţie şi bucurie, pentru toată lumea. Patinajul poate fi savurat indiferent de
nivelul de pregătire. Există elemente de risc în patinaj. Folosiţi bunul simţ, arătaţi favoare celorlalţi,
anticipaţi situaţiile periculoase înainte ca acestea să apară.
4.1. Patinajul se face pe propria răspundere, cu echipament adecvat, acesta fiind obligatoriu compus din
patine, mănuşi şi căşti pentru copii.
4.2. Este interzis accesul pe gheaţă fără echipament adecvat: patine, mănuşi, căşti în cazul copiilor.
4.3. La intrarea pe gheaţă asiguraţi-vă că nu vă loviţi sau că nu stânjeniţi alţi patinatori.
4.4. Totdeauna să fiţi în control, cu posibilitatea de a opri pentru a evita alţi patinatori.
4.5. Nu staţionaţi pe gheaţă, încercaţi să fiţi tot timpul în mişcare, fără a obstrucţiona alţi patinatori.
4.6. La intrarea sau ieşirea de pe gheaţă circulaţi cu patinele numai pe zonele protejate cu cauciuc.
4.7. În timpul patinajului de agrement este interzis accesul pe gheaţă cu crose, pucuri, mingi sau alte
obiecte.
4.8. Protejaţi copiii şi patinatorii începători!
4.9. Nu patinaţi în grup!
4.10. Păstraţi ieşirile libere!
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4.11. Nu patinaţi cu copii în braţe sau ridicaţi şi nu faceţi elemente de acrobaţie!
4.12. Nu aruncaţi cu bulgări de zăpadă sau alte obiecte pe gheață!
4.13. Nu purtaţi obiecte în braţe în timp ce patinaţi.
4.14. Nu intraţi pe gheaţă în timp ce mâncaţi, beţi sau fumaţi.
4.15. Maşina de rectificat gheaţa poate fi periculoasă; nu intraţi pe gheaţă în timpul operaţiunilor de
refacere a gheţii !
4.16. Respectaţi indicaţiile personalului specializat!
4.17. Este interzis accesul cu animale de companie în incinta Telekom Arena.
4.18. Aveţi întreaga responsabilitate pentru siguranţa dumneavoastră şi a copiilor pe care îi însoţiţi.
4.19. Respectaţi toţi patinatorii.
4.20. Personalul patinoarului nu vă poate proteja de accidentări şi nu vă poate garanta securitatea.
4.21. Folosirea unui patinoar şi a facilităţilor sale are un risc inerent. Fiecare participare este pe riscul
total al participanţilor.
4.22. Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul sau de a evacua din incinta patinoarului pe orice persoană
care nu respectă regulile.
5. CONDIŢII DE ACCES PENTRU SPORTIVI
5.1. Accesul echipelor la vestiar se va face numai în prezenţa antrenorului care va prelua cheia
vestiarului şi va fi responsabil de integritatea acestuia. La sfârşitul antrenamentului va preda vestiarul
intact şi cheia acestuia.
5.2. Părăsirea zonei de gheaţă se va face imediat ce se va auzi semnalul (claxonul) maşinii de rectificat
gheaţa. În cazul sportivilor, imediat după semnalul sonor se vor aduna toate pucurile și materialele de
antrenament şi se va elibera complet gheaţa. Toate ușile de intrare pe gheață trebuie păstrate închise
până când maşina de rectificat gheaţa eliberează suprafaţa şi uşile de la ieşirea acesteia au fost închise.
5.3. Personalul care deserveşte maşina de rectificat gheaţa este responsabil cu refacerea gheţii;
instrucţiunile personalului vor fi respectate cu stricteţe.
5.4. În cazul programului sportivilor, antrenorii sunt responsabili pentru a împinge porțile pentru hochei
spre mantinelă după ce maşina de rectificat gheaţa a făcut o trecere completă. Porţile trebuie să fie
înclinate pentru a preveni înghețarea plaselor şi lipirea lor de gheaţă.
5.5. Pe gheaţă se va intra numai după ce maşina de refacere gheaţă a terminat operaţiunile şi a părăsit
gheaţa. În timpul operaţiunilor de refacere gheaţă este strict interzis accesul pe gheaţă al oricărei
persoane.
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5.6. Antrenorii sunt direct răspunzători pentru activitatea, integritatea şi comportamentul sportivilor în
incinta patinoarului. În cazul accesului pentru copii, responsabilitatea revine integral antrenorilor sau
persoanelor care însoţesc copiii (profesori, învăţători, supraveghetori, părinţi, educatori, rude etc.) atât
pentru integritatea în timpul patinajului, cât şi pentru starea de sănătate care să le permită practicarea
sporturilor, chiar şi de agrement. Central Ice Rink S.R.L. nu este şi nu poate fi făcută responsabilă de
niciun accident sau incident soldat cu rănirea, afectarea stării de sănătate sau de integritate fizică şi
psihică a oricărei persoane pentru şi în legătură cu folosirea patinoarului şi a facilităţilor din incintă.
5.7. Accesul sportivilor şi antrenorilor pe gheaţă se va face numai în echipament specific;
responsabilitatea aparţine antrenorului.
5.8. În incinta patinoarului se va păstra cu stricteţe ordinea şi curăţenia.
5.9. Folosirea croselor, pucurilor, a bilelor sau mingilor este strict interzisă oriunde în incintă în cadrul
programului cu publicul şi este strict interzisă în afara spaţiului de gheaţă în cadrul programului pentru
sport. Pucurile şi bilele astfel utilizate pot fi reţinute de către personal şi restituite la părăsirea incintei.
Persoanele vinovate pot fi invitate să părăsească incinta.
5.10. Central Ice Rink S.R.L. sau personalul care deserveşte patinoarul nu sunt răspunzători pentru
bunurile pierdute, furate sau deteriorate. Bunurile găsite vor fi păstrate la recepţie timp de 10 zile.
Articole precum sticle de apă, şosete, mănuşi, prosoape, precum şi alte obiecte în mod frecvent
uitate/abandonate nu vor fi păstrate.
5.11. Este interzis consumul de băuturi şi alimente de orice fel pe gheaţă. Această permisiune este
acordată în spaţiul special amenajat din zona băncilor de rezerve;
5.12. Pentru securitatea fizică a participanţilor la antrenamente recomandăm ca pe suprafaţa de gheaţă
să existe cât mai puţine obiecte, doar cele a căror prezenţă este absolut necesară;
5.13. Antrenorii sunt direct răspunzători pentru activitatea, itegritatea si comportamentul sportivilor în
incinta Telekom Arena;
5.14. Fumatul şi consumul de alcool sunt strict interzise în incinta Telekom Arena şi atrag după sine
întreruperea imediată a colaborării.
6. ÎNCHIRIEREA PATINELOR
6.1. Patinele sunt puse la dispoziţia persoanelor contra unui cost de închiriere şi cu reţinerea unei
garanţii în sumă de 100 lei, reprezentând costul parţial de înlocuire a patinelor.
6.2. Persoanele care închiriază patine vor prezenta personalului actul de identitate. La închirierea
patinelor vor semna angajamentul prin care îşi asumă plata costurilor de înlocuire prin reţinerea
garanţiei în cazul în care acestea vor fi deteriorate sau nu vor fi restituite la plecare – Anexa 2.
6.3. Costurile de închiriere sunt pentru o serie. În cazul în care patinele nu vor fi restituite după seria
respectivă, costul de închiriere va fi aplicat până la restituire, indiferent dacă au fost sau nu utilizate în
acest interval.
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7. INTERDICŢII
7.1. Sunt interzise:
a. intrarea pe gheaţă fără patine sau cu patine deteriorate;
b. patinajul într-o manieră care poate pune în pericol securitatea celorlalţi patinatori;
c. patinajul în forţă sau în sens opus mulţimii, cu viteză sau balans printre ceilalţi patinatori;
d. practicarea unor jocuri („trenuleţul”, curse, căzături intenţionate etc.) în afara celor organizate;
e. purtarea pe umeri, în braţe, în spate a altor persoane (inclusiv copii);
f. deţinerea de aparate foto, video, genţi, obiecte etc., pe timpul patinajului;
g. introducerea pe gheaţă a pucurilor de hochei sau a altor echipamente şi accesorii dacă nu fac obiectul
unui concurs organizat sau antrenament;
h. aruncarea cu bulgări de zăpadă sau alte obiecte în incinta patinoarului sau în afara lui;
i. accesul cu mâncare şi băuturi de orice fel pe suprafaţa gheţii (acest lucru este permis numai în locurile
special amenajate, în afara suprafeţelor destinate patinatorilor);
j. accesul persoanelor în stare de ebrietate sau al celor care au consumat substanţe ce le pot afecta
echilibrul şi luciditatea;
k. fumatul în oricare loc din incintă;
l. deteriorarea gheţii;
m. introducerea în zona destinată patinajului a băuturilor alcoolice, armelor, substanţelor sau a unor
obiecte ce pot periclita siguranţa celorlalţi participanţi la agrement;
n. folosirea unui limbaj obscen sau trivial (sancţiunea este evacuarea din incintă);
o. ieşirea cu patinele în afara zonei special amenajate;
p. atitudinea ostilă, dispreţuitoare faţă de personalul patinoarului şi indicaţiile acestuia;
q. aruncarea de gunoaie sau resturi menajere (sticle, ţigări, pungi etc.) oriunde în incintă;
r. sprijinirea sau depozitarea oricăror obiecte pe mantinelă;
s. atingerea, contactul cu patinatorii peste mantinelă, înmânarea de obiecte;
t. depăşirea perimetrului amenajat pentru mersul pe patine;
u. deteriorarea patinelor închiriate;
v. utilizarea de skate-board, patine cu role, biciclete, scutere, alte vehicule în incintă;
w. accesul cu animale de companie, de orice fel;
x. accesul persoanelor care se află sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanțe;
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y. pe suprafața de gheaţă, în tribune, în vestiare, la băncile jucătorilor şi în spaţiile de penalizare este
interzis accesul cu mâncare, gumă de mestecat, băutură de orice fel;
z. tratamentul lipsit de respect, insulta sau ameninţarea personalului;
aa. accesul la instalaţiile de răcire, panourile electrice şi zonele marcate cu acces interzis.
7.2. Sancţiuni: Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea persoanei implicate, atât de pe
gheaţă cât şi din incinta patinoarului, fără restituirea sumelor încasate şi, ulterior, interzicerea accesului
în incinta patinoarului pe o perioadă nedeterminată. În cazul deteriorărilor, persoana implicată va
suporta costurile refacerii gheţii sau a bunurilor, inclusiv costul biletelor de acces pentru patinatorii a
căror serie a fost întreruptă.
7.3. Pagube: orice pagubă produsă oricărei persoane sau oricăror bunuri în incinta patinoarului va fi
suportată de partea care a produs-o. Personalul patinoarului nu este responsabil şi nu poate garanta
securitatea persoanelor şi/sau bunurilor şi nu poate proteja patinatorii de accidenătări.
8. REGULI ORGANIZATORICE
8.1. Angajaţii Central Ice Rink S.R.L. vor fi prezenţi în permanenţă, în cadrul următorului program: Luni Vineri - între orele 7:00-24:00; Sâmbătă - între orele 7:00-23:00; Duminică - între orele 7:00-23:00
8.2. Asistenţa medicală a publicului vizitator este asigurată prin apelarea serviciilor medicale specializate
de urgenţă - 112 şi existenţa unui post de prim ajutor dotat cu materiale sanitare necesare pentru
acordarea primului ajutor nespecializat în caz de urgenţă.
8.3. Comunicarea eficientă şi rapidă, între personal se face prin staţiile de radio-emisie, cu care acestea
sunt dotate. Comunicarea şi anunţurile pentru public se fac prin intermediul difuzoarelor montate în
incintă.
8.4. Pentru evitarea şi/sau gestionarea corespunzătoare a unui eventual incident, se numeşte prin
decizie un responsabil pentru situaţii de urgenţă şi acordarea primului ajutor, cu atribuţii concrete: dl.
Mircea Apostol, tel: 0741.333.522.
8.5. În cazul unui incident sau accident, de natură a necesita intervenţia echipajelor speciale (poliţie,
pompieri, ambulanţă, SMURD etc), se va apela dispeceratul de urgenţă la telefon 112, prin grija
responsabilului pentru situaţiile de urgenţă.
8.6. Pentru monitorizarea activităţii pe gheaţă, întreg perimetrul patinoarului este supravegheat video.
8.7. Pentru evitarea pătrunderii neautorizate a autovehiculelor şi/sau persoanelor în zonele de acces cu
taxă, în zonele cu acces interzis, întregul perimetru al patinoarului este asigurat cu împrejmuiri de gard şi
porţi de acces asigurate şi supravegheate. 8.8. Aruncarea resturilor menajere, ambalajelor etc. în incinta
patinoarului se va face numai în locurile destinate şi semnalizate corespunzător, în saci menajeri sau
coşuri de gunoi.
9. SANCŢIUNI
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9.1. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de către persoanele care au acces în incinta
patinoarului atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după
caz, şi se pedepseşte potrivit prevederilor legale.
9.2. Personalul însărcinat cu respectarea regulamentului poate să decidă eliminarea de pe suprafaţa de
gheaţă a oricărei persoane care nu respectă regulamentul, ceilalţi participanţi sau care are un
comportament lipsit de civilizaţie.
9.3. Obiectele utilizate în locuri nepermise pot fi reţinute de către personalul deservent. Acestea vor fi
restituite la ieşirea din incintă. Personalul nu îşi asumă responsabilitatea pentru distrugerea sau
deteriorarea acestora.
10. DISPOZIŢII FINALE
10.1. Prezentul Regulament va fi afişat la loc vizibil. Extrase din Regulament vor fi afişate la vedere în
locurile unde regulile respective sunt aplicabile în incinta patinoarului, conform Anexelor.
10.2. Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi şi vizaţi prin publicare la locurile
special amenajate.
10.3. Prevederile prezentului Regulament se completează cu actele normative în vigoare.
10.4. Prezentul regulament conţine trei anexe:
a. Declaraţia de asumare a răspunderii;
b. Extrase din regulament spre afişare în incintă;
c. Angajament pentru reţinerea garanţiei.
REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CENTRAL ICE RINK SRL – TELEKOM
ARENA
Accesul în incinta parcării locației Telekom Arena presupune acceptul dumneavoastră cu privire la
regulamentele SC Central Ice Rink SRL, precum şi prezumția că ați citit conținutul regulamentelor
anterior menționate. Ca atare, orice reclamație ulterioară cu privire la mențiunile de mai jos nu va fi
luată în considerare. Încălcarea de către orice persoană a regulilor privind accesul şi staționarea
vehiculelor în locație duce la interdicția accesului cu vreun vehicul pentru respectiva persoană în incinta
Telekom Arena.
1. Regulamentul este obligatoriu pentru toate persoanele care au acces în parcarea din incinta Telekom
Arena şi vizează atât locurile de parcare propriu-zise, cât şi căile de acces de la/ către acestea şi spațiile
accesorii care le deservesc.
2. Fiecare persoană care are acces în parcare trebuie să citească şi să respecte prezentul regulament.
3. Utilizarea locurilor de parcare, a căilor de acces către/ dinspre acestea şi a spațiilor accesorii care le
deservesc se face doar potrivit destinației acestora, cu respectarea drepturilor celorlalte persoane care
au acces în incintă, precum şi a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament şi în legile aplicabile.
8

4. SC Central Ice Rink SRL va asigura clienților parcării condiții civilizate de parcare, asigurând iluminatul
şi marcarea.
5. SC Central Ice Rink SRL nu răspunde de prejudiciile cauzate autovehiculelor, bunurilor aflate în acestea
sau persoanelor ca urmare a unor acțiuni ori inacțiuni imputabile altor persoane.
6. Se interzice parcarea maşinilor agricole, vehiculelor industriale, camioanelor, atelajelor cu tracțiune
animală şi tuturor mijloacelor de transport cu masa peste 3,5 t în parcare – mai puțin cele stabilite în
avans de către SC Central Ice Rink SRL.
7. Se interzice accesul cu animale în interiorul parcării.
8. Nu este permisă parcarea/ staționarea autovehiculelor în afara orelor de funcționare a Telekom
Arena.
9. Lungimea maximă admisă pentru autoturisme este de 5,50 m.
10. Viteza maximă admisă pentru deplasarea autoturismelor în interiorul parcării este de 5 km/h.
11. Se aplică regulile de circulație rutieră în vigoare, care se completează cu regulile și sancțiunile
prevăzute de regulamentul locației – proprietate privată.
12. Primele 30 de minute de staționare sunt gratuite.
13. Ulterior primelor 30 de minute de parcare gratuite, staționarea se taxează cu: • 2 lei TVA inclus pe
oră, în primele 6 ore de staționare. • 10 lei TVA inclus pe oră, ulterior primelor 6 ore de staționare. 14.
Tariful afișat pe oră întreagă (60 minute) nu este fracționabil.
15. Nu este permisă staționarea pe o perioadă mai mare de 24 de ore.
16. Fluxul de utilizare a parcării:
• La bariera de acces a parcării se apasă butonul de eliberare tichet – care va avea înscrisă ora de acces
în locație .
• Costul utilizării parcării se achită la recepție, în baza tichetului emis.
• Ulterior achitării, vizitatorul are la dispoziție 15 minute pentru a ieși din incinta parcării. În caz contrar
se va datora tariful pentru perioada suplimentar staționată.
• În cazul pierderii, deteriorării tichetului, se va achita o taxă de 200 lei cu TVA inclus. 17.
În caz de nerespectare a regulilor de staționare, SC Central Ice Rink SRL își rezervă dreptul de a înlătura
sau de a bloca autovehiculele parcate neregulamentar.
18. Sunt interzise testarea, cursele și drifturile cu autovehicule.
19. Sondajele, ofertarea, comerțul ambulant, acțiuni de prozelitism religios sau acțiuni ce țin de
campaniile electorale, precum şi alte activități de acest gen sunt interzise în parcare.
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20. Persoanele care au acces în incintă vor tolera eventualele inconveniente cauzate de lucrările de
conservare şi întreținere a imobilului desfăşurate de către sau pentru SC Central Ice Rink SRL.
21. Staționarea autovehiculelor se va face numai pe locurile indicate şi marcate în acest scop cu
respectarea marcajelor, fiind interzisă indisponibilizarea a mai mult de un loc de parcare pentru
parcarea unui singur vehicul.
22. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către
autovehiculele ce au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul
internațional reprezentativ.
23. Persoanele cu handicap care dețin carduri-legitimație au dreptul de a parca gratuit pe locurile special
amenajate. În acest sens se va prezenta cardul-legitimație reprezentantului SC Central Ice Rink SRL în
vederea anulării tichetului de acces, implicit a tarifului pentru parcare.
24. Folosirea cardurilor-legitimație false în scopul obținerii avantajelor mai sus menționate se va reclama
organelor de poliție, iar conducătorul auto va fi obligat să achite integral tariful de parcare.
25. Intrarea în parcare după emiterea tichetului de acces reprezintă acordul tacit al conducătorului auto
privind aplicarea dispozițiilor prezentului regulament.
26. Locurile de parcare rezervate reprezentanților și persoanelor desemnate de către SC Porsche
România SRL - reprezentant general al mărcii Skoda în România – vor putea fi utilizate strict în baza
acordului prealabil scris al acestora.
27. Staționarea autovehiculelor în dreptul intrărilor sau a căilor de acces este strict interzisă.
28. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii, cât şi altor autovehicule sau imobilului, precum şi
instalațiilor sau echipamentelor aparținând SC Central Ice Rink SRL de către conducătorii auto sau de alți
utilizatori ai parcării în timpul deplasării ori staționării în parcare, vor fi suportate integral de cei vinovați,
cu excluderea răspunderii SC Central Ice Rink SRL.
29. SC Central Ice Rink SRL nu răspunde de accidentele sau orice alte incidente suferite de utilizatorii
parcării ca urmare a neatenției, ca urmare a folosirii inadecvate a uşilor, barierelor ori a altor
echipamente, instalații sau alte asemenea aparținând SC Central Ice Rink SRL sau din orice alte motive.
30. La parcarea autovehiculelor, conducătorul auto este obligat să îşi asigure bunurile lăsate în interiorul
autovehiculului, prin blocarea oricărei căi care permite accesul în sau la vehicul, închiderea uşilor,
capotelor motor, portbagajului, a geamurilor, buşonului rezervor etc., SC Central Ice Rink SRL nefiind
răspunzătoare în niciun mod pentru securitatea acestora.
31. Conducătorul auto va menține curățenia la locul de parcare şi nu va depozita materiale de niciun fel
în incinta locului de parcare sau în spațiile accesorii acestuia.
32. Conducătorul auto nu va executa lucrări de întreținere, reparații, spălare, curățare la autovehicule pe
locurile de parcare sau în incinta parcării.
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33. Conducătorul auto va respecta normele P.S.I. specifice, fiind direct răspunzator de eventualele
prejudicii produse.
34. Conducătorul vehicului se va asigura că vehiculul se află într-o stare tehnică şi de funcționalitate
corespunzatoare şi va fi singurul răspunzător pentru orice prejudicii sau inconveniente cauzate de
disfuncționalități ale vehiculului. La solicitarea personalului SC Central Ice Rink SRL, conducătorul
autovehicului va prezenta un document eliberat de Registrul Auto Român (sau autoritatea competentă)
care să ateste că autovehiculul respectă normele aplicabile (inclusiv cu privire la emisia de noxe şi
zgomot).
35. Este strict interzisă introducerea şi/ sau depozitarea/ abandonarea în incintă a unor substanțe
chimice, a explozibililor sau a substanțelor poluante, a deşeurilor, precum şi a oricăror materiale şi/ sau
bunuri care, prin natura lor sau printr-o greşită întrebuințare, pot conduce la apariția unor situații
periculoase, punând astfel în primejdie viața şi/ sau integritatea persoanelor care se află în imobil şi/ sau
integritatea şi funcționalitatea imobilui sau a bunurilor aflate în acesta. În caz contrar, SC Central Ice Rink
SRL sau persoanele împuternicite de aceasta va lua imediat măsurile necesare pentru înlăturarea/
distrugerea acestor substanțe, deşeuri, materiale, obiecte, îndepărtarea/ distrugerea făcându-se pe
răspunderea şi cheltuiala persoanei în culpă.
36. SC Central Ice Rink SRL nu este responsabilă civil sau penal pentru eventualele daune, furturi,
incendii la vehiculele aflate în parcare.
37. Prezentul regulament va putea fi modificat de către conducerea SC Central Ice Rink SRL oricând
consideră necesar și va fi adus la cunoștință vizitatorilor prin amplasarea într-un loc vizibil și la punctele
de informații.

Administrator,
Ştefănuţ Cătălin Roman
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