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ANEXA 1

REGULAMENTUL DE ORDINE
DE UTILlZARE
A COMPLEXUL UI DE AGREMENT LACUL LUI BINDER DIN SIBIU
CAPITOLUL I.

GENERALE

Art.1 Complexul Lacul lui Binder din Sibiu este un centru de agrement, relaxare
sportive
în cadrul
fiecare utilizator poate beneficia de servicii de agrement sport, relaxare
Art.2 Regulamentul de ordine
de utilizare este obligatoriu pentru
utilizatori i
Complexului de agrement Lacul lui Binder, în toate
acestuia, inclusiv în parcarea
A rt.3 Pentru a beneficia de structurile Complexului de agrement Lacul lui Binder, utilizatorii trebuie
accepte regulile
în prezentul Regulament cu
ulterioare
aprobate în prealabil de Consiliul Local Sibiu.
Art.4 Complexul de agrement Lacul lui Binder (denumit în cele ce
„Complexul") este un
destinat
de relaxare. Scopu l Regu lamentului de ordine
al Complexului
este de a asigura un climat
precum securitatea persoanelor sau a bunurilor în interiorul
complexului.
Art.5 Prin achitarea taxei de intrare, util izatorii
privind prezentul
Regulament se
respecte,
rezerve, toate regulile
în acesta.
Art.6
achitarea taxei de intrare, utilizatorii primesc o
de tip ceas
un bilet.
nu se
nu poate fi
altei persoane. Utilizatorul trebuie
biletul primit
la
din incinta Complexului. La finalul vizitei,
se
la casele de bilete.
Art. 7 Pentru practicarea sporturilor nautice precum
pentru închirierea echipamentelor sportive,
utilizatori i vor achita taxele
de
administratorul Complexului, aprobate în prealabil de
Consiliul Local Sibiu.
Art.8 Accesul la
echipamentele din cadrul Complexului (locul de
gonflabil plutitor,
de cablu, caiace, SUP, etc.), este permis doar
semnarea acordul ui de
Art.9 S.P.A.B.S.A. nu
pentru prejudiciile aduse
sau
utilizatorilor,
aceste
prejudicii se
sau
se produc din vina lor sau a altor persoane/utilizatori ai Complexului.
Art.10 Prin exprimarea
la prezentul Reg ulament, utilizatorii
starea lor de
este
pentru practicarea de
sportive
toate
privind utilizarea structurilor Complexului în
securitate pentru eliminarea evitarea posibilelor riscuri.
Ar t.11
persoanele
care au în
copii sau alte persoane (persoane
etc.)
pentru respectarea regulamentului de
copiii
persoanele aflate în
grija sau sub supravegherea acestora.
persoanele
vor instrui
avertiza asupra
riscurilor din cadrul Complexului vor
supraveghea permanent copii i persoanele aflate în
grija acestora.
Art. 12 Reguli pentru minori: 1) Copiii
la
de 14 ani sunt
frecventeze
Complexul
de
sau persoane autorizate; 2)
sau persoanele autorizate care
Pagina I din 11

copii sunt
supravegheze deoarece sunt direct
pentru
lor; 3)
responsabi litate pentru copii în incinta
Complexu lui
în spatiile anexe acestuia: 4) Copiii sunt
de integritatea
proprie a
participanti din cadrul Complexului ; 5)
din incinta Complexului pot fi
folosite exclusiv în scopul destinat. Orice daune care provin din folosirea
a echipamentelor
sau distrugerea lor
vor fi suportate de
I
6) Complexul nu
pentru obiectele
I uitate /pierdute în incinta Complexului; 7) Nu este permis accesul în incinta
Complexului cu obiecte care nu corespund vârstei copilului, care împung. taie,
agresivitate.
care produc
Art.13 Programul de
al Complexului de agrement Lacul lui Binder este de
0
Între orele 10° - 23°0
este
public la intrare
pe website:
https://bazesportive.sibiu.ro.
Programul zonelor de
este
a) zona de
. în interval ul orar 10°0 - 200°;
b) locul de
gonflabil plutitor amplasat pe lac. în intervalul orar 10°0 - 20°0:
c) caiac I SUP. în intervalul orar 1000 - 20°0 ;
d) zona de wakeboard. schi nautic, în intervalul 12°0 - 20°0;
e) zona de
în intervalul orar 10°0 - 23°0 .
0
Art.14
ora 20° sunt interzise: înotul, accesul la zona de
la locul de
gonflabil plutitor
0
amplasat pe lac,
de wakeboard, caiac/SUP.
ora 20° va fi permis accesul gratuit la
zona de
Art.15 Ora de închidere este ora la care este obligatorie
incintei Complexului de agrement
Lacul lui Binder.
Art.16 Complexul dispune de o parcare de 39 de locuri cu
în dreptul
de acces de
pe strada
de 74 de locuri de parcare. situate pe
Lacul lui Binder Zidari lor.
Art.17 Accesul în Complex este permis
cel târziu cu o
de
înainte de închidere.
Art.18 Intrarea în Complex
utilizarea serviciilor pentru
se face în ordinea sosiri i lor. De la
fac
grupurile
care au
anticipat integral taxa de intrare, femeile
gravide. persoanele cu handicap locomotor
alte persoane cu
precum
partenerii
contractuali ai
CAPITOLUL li.

SPECIFI CE

Art.19 Accesul conduita utilizatorilor în cadrul complexului:
a) se interzice
în zona de wakcboard. schi nautic
caiac: zona de
este
prin flotoare de delimitare
panouri de informare. iar accesul se face de pe plaja

b) se interzice accesul în zona de
a persoanelor care nu
înoate;
c) se interzice accesul în zona de practicare a sporturilor nautice a persoanelor care nu
înoate;
d) se interzice accesul în zona de
practicare a sporturilor nautice a persoanelor care
de crize de
sau epilepsie. precum
pentru persoanele care
de
cardiovasculare, boli contagioase, boli psihice, persoanelor cu
deschise, erup\ii cutanate, leziuni
ale pielii, cu cxceptia
în care aceste persoane
de la medicul specialist din
care
nu este
e) se interzice accesul copi ilor
la 14 ani
Persoanele peste 14 ani
dovedesc
vârsta prin documente: carte de identitate, carnet de elev/student.
etc.:
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f) minorii vor fi
în
de
sau de persoane
adulte în a
se
g) se interzice accesul persoanelor care sunt sub
alcoolice, a drogurilor, a
medicamentelor sau a altor
halucinogene, care
capacitatea
h) se interzice accesul în Complex cu arme de foc orice alte arme - orice obiect contondent,
dispozitive parali:z.antc sau neutralizante, etc.;
i) se interzice accesul cu
chimice toxice - orice
sau
care
un risc pentru
utilizatorilor;
j) obiectele închiriate se vor
astfel încât se evite pierderea sau deteriorarea lor. Pierderea
sau deteriorarea acestora duce la plata contravalorii lor;
k) este obligatorie respectarea regulilor
de utilizare existente pentru echipamente
structuri . Regu lile
de utilizare sunt aduse la
prin
în zona
sau verbal prin personalul de supraveghere al complexului; utilizatorii vor citi respecta aceste regul i
Scopul
de utili zare precizate pe aceste panouri este, în principal. de a
asigura securitatea utilizatorilor. În cazul folosirii
utilizatorii
riscurile de
accidentare;
I) se va purta
antialunecare
acordând
în
în afara acesteia.
persoanele
care au în
alte persoane sau copii vor
asigura purtarea
antialunecare de
copiii
persoanele aflate în grija sau sub
supravegherea acestora. În cazul în care utili zatorii nu
toate
prejudiciile daunele cau:z.ate de nerespectare
S.P.A.B.S.A. de orice
m)este obligatorie respectarea
de folosire a echipamentelor de
respectiv
limita de
cea de greutate
pe echipament sau pc panoul de avertizare/ informare:
n) la locul de
plutitor gonflabil. WIBIT, este
aplecarea peste margini ,
scufundatul, alergatul, jocurile de tip îmbrânceli;
o) este obligatorie purtarea vestei de salvare
a
de
pe
perioada
sportive;
p) cabinele de schimb se vor folosi, de
de
o
q) se interzice blocarea cu
prosoape sau alte obiecte a
(în special
de
evacuare în caz de
sau a
de acces;
r) utilizatorii se vor comporta astfel încât
nu deranjeze celelalte persoane;
s) echipamentele închiriate se vor exploata conform
primite din partea personalului
complexului se vor restitui în stare
utilizare:
t) se interzice accesul cu animale de companie, indiferent de fel sau
u) se interzice accesul cu biciclete sau trotinete în zona de
v) se interzice aprinderea focului
utilizarea de
inflamabile în incinta Complexului;
w) utilizatori i nu vor pune în pericol
lor sau a
utilizatori ai Complexului în timpul
sportive;
x) prin intrarea în complex. utilizatorii
în mod expres neechivoc
pentru culegerea
prelucrarea datelor cu caracter personal atât prin intermediul
unor
formulare cât prin utilizarea sistemelor de supraveghere video în scopurile legitime admise de lege;
y) se interzice introducerea altor materiale sau echipamente sportive în incinta complexului
pentru practicarea
cu
costum de neoprcn,
wakeboard, schiuri
nautice,
de
caiac, stand up paddleboard kneeboard;
z) nu este permis consumul produselor alimentare al
pe
pe marginea Jacului;
aa) toate
trebuie depozitate în recipientele desemnate;
bb) accesul în zona de
de agrement impune a avea costum de baie.
prosop. etc.:
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cc)
de acces se va purta pe
pe
durata
inclusiv în timpul
plecare, utilizatorii sunt
predea
de acces la casierie. unde se
de achitat datorate
timpului alocat, conform taxelor de utilizare.
achitate la momentul
lor;
dd) incinta poate fi
pe orice cale de acces, conform programului de
complexului, respectiv:
- Poarta 1 dinspre str.
în intervalul 10°0 - 20°0.
0.
- Poarta 2 dinspre str. Lacul lui Binder în intervalul 10°0 0
ora 23° ,
de acces vor fi închise.

la
sunt
vor fi
al

n°

Art.20
a) fiecare utilizator este
pentru daunele provocate prin
sau comportamentul
cum ar fi utilizarea
sau deteriorarea struch1rilor Complexului. De asemenea,
fiecare utilizator este
pentru orice fel de daune pe care le
(inclusiv
altor utilizatori);
b) pentru daune provocate de copii
sau tutorii, conform legii civile:
c) utilizatorii
financiar pentru integritatea
tip ceas
la intrare
pentru
pagubele costurile cauzate de pierderea,
utilizarea
a acesteia. În cazul pierderii
sau
de tip ceas, utilizatorul este obligat achite taxa de înlocuire;
d) S.P.A.B.S.A. nu
pentru daunele, prejudiciile sau pagubele materiale suferite de
utilizatori în
cu
în cadrul complexului sau în
cu utilizarea structuri lor
serviciilor oferite în cazul
a echipamentelor sau nerespectarea
Regulamentului;
e) S.P.A.B.S.A. nu
pentru prejudiciile aduse
sau
utilizatorilor,
aceste
prejudicii se
sau
se produc din vina lor sau a altor persoane;
f) S.P.A.B.S.A. nu
pentru daunele provocate utilizatorilor de cazuri de
de
accidente sau
electrice,
de curent. etc.);
g) în cazul
defech1oase a bunurilor
complexu lui sau în urma faptelor de
vandalism, producerii de pagube, incendieri, distrugeri, persoanele stabilite ca fiind vinovate vor supo11a
integral paguba
h) responsabilitatea pierderii bagajelor, telefoanelor, portmoneelor, actelor sau
bunuri
personale
în exclusivitate utilizatorilor complexului ;
i) utilizatorii
faptul
folosirea
echipamentelor din
cadrul complexului: loc de
gonflabil plutitor,
de cablu, caiace, SUP,
riscuri
specifice
sporti ve de agrement
acestui risc inerent
sporti ve, este
posibil se accidenteze în cadrul Complexului ;
j) conducerea S. P. A.B.S.A. poate oricând limita utilizarea.
sau
a structurilor (de ex.
tehnice,
revizie
În astfd Ul:! (.;azuri St! vor informa utilizatorii la intrare,
care vor opta în
de
neputând solicita reduceri sau restituiri ale taxei de intrare
nici ridica alte
materiale în
serviciilor complexulu i;
k) în cazul
de
utilizatori a
în prezentul Regulament,
S.P.A.B.S.A. are dreptul de a declara încetarea
a
de agrement sport, pentru
respectivii utilizatori. Încetarea
are loc la momentul
verbale de
personalul
complexului a
de a
incinta,
a fi
vreo
formalitate
restituirea taxei
achitate; utilizatorii
în
au
de a preda imediat obiectele
Complexu lui, de a achita contravaloarea serviciilor suplimentare
este cazul) de a
imediat,
Pagina 4 din 11

în
incinta. În cazul
organelor în drept.

de

utilizatori a acestor prevederi, se va solicita interveniia

Art.21 Drepturile Administratorului Complexului:
a)
b)

c)
d)

e)
t)
g)

h)

i)

j)

k)

dreptul de a fotografia
înregistra video în scop
cu respectarea
dispozitiilor privind
datelor cu caracter personal;
este în drept
schimbe programul de lucru. Acest lucru va fi comunicat prin amplasarea noului
program pc panourile de
din incinta Complexului,
aprobarea
prezentului Regulament de
Consiliul Local Sibiu;
poate suspenda activitatea în Complex, pe durata
se impune prin acte normative
(ex. stare de
etc.),
o comunicare
dreptul de a nu primi sau de a exclude din uti lizatorii Complexului. sau a evacua din
incinta acestuia orice
care
un comportament de
prejudicii
reputatiei sau intereselor Complexului
utilizatorilor
pentru nerespectarea prevederilor
art.19 din prezentul Regulament;
poate
temporar accesul u6lizatorilor, în cazul
maxim de persoane
admis, pentru fiecare
în parte;
neconsumate pe un abonament. la
perioadei de valabilitate, nu mai sunt
valabi le nu sunt transferabile pe un alt abonament:
are dreptul de utiliza în exclusivitate structurile Complexului pentru evenimente speciale.
aprobate în prealabi l de ordonatorul principal de credite sau Consil iul Local Sibiu,
caz: în
astfel de
utilizatorii vor fi
în prealabil;
are dreptul
modifice/completeze Regulamentul, conform prevederilor legale. Noile reguli
pentru utilizatorii Complexului
în vigoare la momentul
de
Consiliul Local Sibiu
lor pe panourile de informare;
în
în care fos t raportat un furt. sau în caz de incendiu, avarii ale
sanitare.
electrice ori s uspiciunea în compartimentele vestiarelor au fost depozitate produse inflamabile,
explozive, chimice. precum în cazul altor
deosebite, personalul Complexului are dreptul
de a deschide vestiarul respectiv, chiar
acordul util izatorului care a depozitat acele bunuri sau
care
acel vestiar,
a afocta integritatea bunurilor depozitate de utilizatori ;
utilizatorii Complexului sunt
integral
exclusiv pentru bunurile personale
depozitate, care
daune patrimoniului Complexului, personalului acestuia ori
membri:
recuperarea obiectelor
în
nu este responsabilitatea
Complexului.

Art.22 Perioada de
a complexului:
( l ) Activitatea Complexului de agrement este
se
în perioada 01 april ie 31 octomhric, cu posihil itatea de a fi
data
pentru deschidere, precum
posibilitatea de prelungire a accesuJui publicului
31 octombrie, în
de
atmosferice,
cel mai târziu la data de 30 noiembrie.
Programul de func.:ponare al Complexului de agrement Lacul lui Binder din ibiu este :
1. Zona de
- este
publicului în perioada Ol iunie - 15 septembrie, cu posibilitatea de a fi
data
pentru deschidere, precum posibilitatea de prel ungi re a accesu lui publicului
15 septembrie, în
de
atmosferice.
- programul de
este de
între orele I 0°0 - 20°0
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Locul de
gonflabil plutitor - WlBIT
- este deschis publicului în perioada Ol iuni e - 15 septembrie, cu posibilitatea de a fi
data
pentru deschidere, precum posibilitatea de prelungire a accesului publ icului
15 septembrie, în
de
atmosferice.
- programul de
este de ma11i
între orele I 0°0 - 20°0
111. Zona de agrement sporti v: schi nautic, wakeboard. caiac/SUP
- este
publicului în perioada OI aprilie - 31 octombrie, cu posibilitatea de a fi
data
pentru deschidere, precum posibilitatea de prelungire a accesului
publicului
3 1 octombrie. în
de
atmosferice.
cel mai târziu la data
de 30 noiembrie.
- programul de func\ionare este de
între orele 12°0 - 20°0• pentru
de wakeboard I 0°0 - 20°0 , pentru zona de caiac/SUP.
1v. În zona de
accesul va fi permis gratuit, de
între
0
0
orele 20° - 23° .
(2) În lunile apri lie, mai
octombrie (extrasezon) vor fi deschise publicului doar zonele de
agrement sportiv
promenada
Casieriile nu vor
cu
punctului de
închiriere echipamente
taxe wakeboard/SU P. Prin
în cazul în care programul
la alin. ( I ) este devansat I prelungit în lunile mai octombrie. casieriile vor fi
taxarea
se va face
programului normal de funqionare a Complexu lui.
(3) Taxa de utilizare a locului de
plutitor pe lac va include utilizarea
a unei veste
de sal vare.
(4) Taxele de închiriere caiac/SUP vor include utilizarea
a unei veste de salvare a
unei
de
(5) Taxele <le utilizare a
de schi nautic/wakeboard vor include utilizarea
a unui veste de sal vare a unei
de
(6) În lunile aprilie. mai octombrie (extrasezon) taxa de utilizare a
de wakeboard
va include utilizarea
a unui costum de neopren.
Art.23 În cadrul Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu este
practicarea contra
cost a pescuitului s portiv. în
a) pescuitul sportiv poate fi practicat doar în zona
b) pentru a evita atingerea cablurilor de
a
de wakeboard, este pem1is doar
pescuitul "la
fiind
orice
modalitate de pescuit care presupune aruncarea
la
c) este interzis pescuitul cu
:
d) Pescuitul sporti v este permis de mar\i
între orele 01°0 - 0930 2030 - 23°0.
Art.24 Scopul prezentului Regulament de ordine
este de a asigura securitatea
persoanelor bunurilor, ordinea
este obligatoriu pentru
utilizatorii Complexului de
agrement Lacul lui Binder, în toate
acestuia, inclusiv în parcarea
Art.25 În cadrul Complex ului de agrement Lacu l lui Binder din Sibiu este
orice fel de
discriminare pe
de
etnie,
religie. categorie
convingeri, sex.
orientare
handicap. etc, sau pc
de orice alt criteriu. care are ca scop sau e fect
restrângerea
sau
în
de egalitate. a
drepturi legale.
Art.26 Din motive de
zonele din incinta complexului sunt
supravegheate cu can1ere
v ideo.
pot fi accesate doar în caz de s uspiciune, de
pcrsuandc împuternicite conform
aplicabi le
de
Acestea folosesc
utilizatorilor a complexului .
Art.27 Personalul compl exului are dreptul de a solicita
utilizator un act de identificare sau
din care
rezulte vârsta, calitatea (elev) pentru verificarea îndeplini rii
de acces.
Art.28 - Taxele instituite pentru
din cadrul Complexu lui de agrement Lacul lui Binder vor
fi
în locuri vizibile .
Art.29 Utilizatorii Complexului care
obiecte în
sau în parcare le vor preda la casierie.
11.
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Art.30 Faptele

ca urmare a
prevederilor prezentului Regulament sau
neîndeplinirea
stabilite prin acesta,
nu au fost comise în astfel de
încât, potrivit
legii penale
fie considerate infractiuni. constituie contraventii
se
ca atare în
conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/200 l privind regimul juridic al
cu
ulterioare.

Serviciul Juridic
Contencios Registrul
serviciu ___ Â
Andreea PAT AC_...:..:::..:..==
J-:W/
CONTABfL
)J LABU
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ANEXA 1 la Reg ula m entul d e ordine
lui Binder din S ibiu

d e utilizare a Complexului d e agrem ent Lacul

R EGULAMENT UL PRJ V JND ACCESUL AUTOVE IDCUL E LOR Î N PA RCAREA CU
A COMPLEX UL UI DE AGREMENT LACUL LUI BINDER
A rt I. Parcarea cu
în perioada OI aprilie - 3 1 octombrie. De la OI noiembrie
la deschiderea sezonului (în
de
atmosferice). parcarea
A rt 2. Accesul autovehiculelor în parcare este
de ridicarea tichetul cu codul de bare de la
bariera din dreptul
Art 3. Având în vedere faptul
parcarea are un statut propriu. nu sunt valabi le tichetele de parcare
e liberate de automatele stradale. tichetele de I zi, abonamentele permisele de parcare în exerci\iul
funciiunii emise conform I I.C. L. nr. 337/20 18 cu
ulterioare.
A rt 4. În incinta
este obligatorie respectarea regulilor. semnelor marcajelor de
precum
personalului complexului.
Art 5. În parcarea Complexului este permis accesul autovehiculelor cu
de 3,5 tone o lungime
de 5 metri.
A rt 6. Metode de
6.1. Contravaloarea taxei pentru
autovehiculelor în parcare se
automat în
de durata de
intervalul minim taxabil fiind de I
indivizibil. În cazul
sub I Ominute nu se percepe nicio
de parcare.

6.2. Plata se face la automatul de
intermediul unui card banca r.

situat la

din parcare, în baza tichetului, prin

6.3 Plata se poate face de asemenea prin SMS la
TICHE T.
validarea
prin SMS. parcarea trebuie
6.4 NU

PO SIBILITATEA

7530 cu textul BINDEROJ NR
într-un interval de 1O minute.

CU NU M ERAR.

A rt 7.
se
exclusiv în urma
tarifu lui de parcare,
utilizând tichetul de acces.
A rt 8. Durata
de
este de 24 ore. iar
expirarea perioadei
auto este
obligat
parcarea.
acestui termen atrage blocarea
Deblocarea
se
va face în urma
unei taxe de deblocare.
A rt 9. Este interzis accesul autovehiculelor în parcare
tichetul eliberat la deschiderea barierei de
acces.
A rt 10.Yiteza
de
în incinta
este de 5 km/h.
A rt 11. Este
parcarea pe locurile unde
semnul sau marcajul de circulatie ··oprirea
A rt 12.Este o bligatorie parcarea autovehiculului în
delimitat pentru acesta. Fiecare
auto trebuie
parcheze
autovehiculul. astfe l încât ocupe un si ngur loc de parcare
nu îngreuneze I împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.
A rt 13.Parcarea în afara liniilor de demarcare. pc
locuri sau în locurile unde
semnul sau
marcajul de
·'oprirea
duce la blocarea
sau la ridicarea
autovehicului. Deblocarea
se va face în urma
unei taxe de deblocare.
A rt 14.0rice
în incinta
va atrage
persoane i care a cauzat paguba
de remediere
de suportare a costurilor aferente remed ierii.
A rt 15.În cazul pierderii sau
tichetului de acces cu cod de bare,
auto este
o bligat achite o
de înlocuire a tichetului.
A rt 16. Tichetul de parcare se
ferit de razele soarelui pentru a se evita deteriorarea acestuia.
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Art 17. Din motive de
parcarea este
cu camere video.
pot fi
accesate doar în caz de suspiciune. de
persoanele împuternicite conform
aplicabile
de
Acestea fo losesc
protcctici
utilizatorilor
a
complexului.
Art 18. S.P.A.B .S.A. nu
responsabi litatea pentru integritatea autoturi smelor a bunurilor
în acestea.

Serviciul Juridic
Contencios Registrul Agricol
serviciu
Andreea PATACH!..

CONTAB IL
Dorian

Cornelia-D'm'ty
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ANEXA 2 la Regulamentul de ordine
Lacul lui Binder din Sibiu - Acord de

de utilizare a Complexului de agrement

ACORD DE

Fiecare
care
la orice activitate de sporturi nautice
de agrement
S.P.A. B.S.A. trebuie completeze prezentul formular. Prin semnarea prezentului formular
citit
riscurile asociate cu sporturile nautice de agrement.
To\i
activitate. NU
To\i
care
nu

trebuie

asculte toate
la activitate în cazul în care crcdc\i

de
nu ati

la

de
de acord

înainte de a lua parte la
prezentarea

trebuie respecte permanent toate
primite din partea personalului S.P.A.8.S.A ..
dreptul de a întrerupe imediat activitatea, în cazul în care personalul
participantul

Este strict interzis consumul de alcool, droguri, medicamente sau de
înainte sau in timpul
În timpul

trebuie purtate toate echipamentele de

Toate echipamentele închiriate trebuie
restituite la finalul

care

capacitatea

vesta de salvare

casca de

în incinta Complexului de agrement Lacul lui Binder

Ech ipamentele
proprietatea S.P.A.B.S.A.; în cazul distrugerii totale sau
utilizator, acesta este obligat achite contravaloarea
acestuia.

a echipamentului de

Participantul trebuie
faptu l
sporturile nautice de agrement de orice
periculoase. Cu toate eforturile noastre în sensul
acestor riscuri asumate de
întampla accidente
Fiind de acord
participati la
activitate
posibilitatea producerii unor astfel de accidente.

pot fi
participant, se pot

prezentul acord de

S. P.A.B.S.A. nu este responsabil pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor
.P.A.B.S.A. nu este responsabil pentru accidentele sau

vor fi

.

suferite de pa11icipanti.

Toate leziunile existente sau problemele de
care pot afecta pa11iciparea dvs. la
activitate trebuie
fie aduse la
personalului S. P./\.B.. A. înainte de momentul începerii
trebuie
în
a prezentului Acord de
(de exemplu: probleme cu inima,
astm. diabet, alergii).
ÎN AFARA
MAXIM

ALTOR CAUZE DE
DERE OBLIGATORIE
DE LEG E. ÎN
DE
S. P.A.B.S.A. NU VA FI ÎN ICIUN CAZ
DE PARTICIPANT PENTRU NIC IUN FEL DE DA UNE. PREJUDICII SAU
PAGU BE PRODUSE ACESTUIA SAU LUCRURILOR SALE, ÎN
CU
ÎN
CADRUL COMPLEXULUI DE AGREMENT LACUL LUI BINDER DIN Sll31 U SAU DATORATE
STRUCTURILOR SERV ICIILOR OFERITE DE S.P. A. B.S.A ..
Fiecare participant/vizitator este
pentru daunele provocate prin actiunile sau comportamentul
cum ar ti utilizarea
sau deteriorarea structurilor Complexului de agrement Lacul lui
Binder. De asemenea. fiecare participant/vizitator este
pentru orice fel de daune pe care le
(inclusiv
altor
Pentru daune provocate de copii

sau tutorii, conform legii civile.

S. P.A.B.S.A. nu
pentru prejudici ile aduse
sau
participantului/vizitatorului,
prejudicii i se
participantului sau
se produc din vina participantului sau
se
persoane sau sunt produse din vina acestora.

aceste
altor

Participantul/vizitatorul
este de acord
S.P.A.B.S.A. nu
pentru daunele, prejudiciile sau
pagubele materiale suferite de participant în
cu
în cadrul complexului de agrement sau în
cu utilizarea structuri lor serviciilor oferite.
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Am citit regulile din
sunt de acord
de acord iau parte pe propriul meu risc.
Prezentul acord

le respect. Înteleg

în vigoare ta data de ........... „ .. „

S.P.A.8 .S.A.
suferit de

....... „.

toate

este valabil

sunt periculoase
la data de

nu sunt responsabili în caz de deces,

sunt

„ . „ „ „ „ „ „ ... „ .... „ ....... .

pierdere sau prejudiciu

Prin intrarea în Complexul de agrement Lacul lui Binder
expres
neechivoc
pentru culegerea prelucrarea datelor cu caracter personal atât prin intermediul
de
dvs. a
unor formu lare precum cât prin utilizarea sistemelor de supraveghere video în scopurile legitime admise de
lege.
Detalii personale

Nume

Prenume
Telefon
În cazuri de
rog
pe _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ Telefon - - - - - -- - -Probleme medicale cunoscute - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CN P

- - - - - - - - - - - - - -- - - -

-----------------

Detalii suplimentare despre persoanele sub 18 ani
Numele complet al
sau al tutorelui legal - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Te 1e fon - - -- - - -- - - - - - - - - - - -

Am citit
am
de mai sus
îm i asum întreaga responsabilitate pentru riscul asociat cu
participarea la
puse la
de S.P.A.B.S.A.
Prin prezentul Acord de
în totalitate la orice
ce ar putea rezulta din
acestei
sau Tutorele legal, în cazul celor sub 18 ani) _ _ _ _ _ _ _ _ __

clientului (prin

Numele
Data

prenumele (în majuscule) - - -- - - - - - - - - - -

- - - -- - - -- privind acordul
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

având CNP
în
pnn
prezenta Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea prelucrarea datelor cu caracter personal în
conformitate cu Regulamentul (UE) 20 16/679 privind
persoanelor fizice în ceea ce
prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera
a acestor date de
Serviciul

Subsemnatul/a

_ ________ ______, posesor C. I. seria _ __ nr. _ __ _ __

Public Administrare Baze Sportive

de Agrement al Municipiului Sibiu.

Data

-----------Serviciul Juridic
Contencios Registrul Agri.1901
serviciu
Andreea PATACI-II
CONTABIL
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