
 

REGULAMENT PATINOAR CARO ICE LAND 

1. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. . În vederea desfășurarii activitătii in conditii de siguranţă maximă, accesul pe patinoarul Caro 
IceLand se va face cu respectarea normelor de prevenire a imbolnăvirii cu virusul Sars-Cov2 și a 
prezentului Regulament. 
1.2.. Accesul în incinta Caro Ice Land presupune acceptul dumneavoastră cu privire la regulament, 
precum şi prezumţia că aţi citit conţinutul regulamentelor. Ca atare, orice reclamaţie ulterioară cu 
privire la menţiunile de mai jos nu poate şi nu va fi luată în considerare.  
1.3. Folosirea unui patinoar şi a facilităţilor sale are un risc inerent, iar fiecare participare este pe 
riscul total al participanților.  
1.4. Patinoarul poate fi folosit contra cost prin plata biletului de intrare, valabil pentru o serie conform 
prezentului regulament.  
1.5. Dat fiind faptul că patinoarul este neacoperit, calitatea gheții depinde și de condițiile 
meteorologice. Așadar, administrația patinoarului își rezervă dreptul de a aduce modificări 
programului de funcționare al patinoarului 
1.6. Patinoarul poate fi utilizat de orice persoană în intervalul anunţat ca program cu publicul şi în 
condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament.  
1.7. O serie de patinaj pentru public durează 1h şi 30 de minute, cu pauze specificate in program 
destinate refacerii stratului de gheaţă.  
1.8. Accesul pe gheaţă se face prin închirierea patinelor sau cu patine proprii.  
1.9. Patinoarul este destinat patinajului de agrement , cât și cursurilor de patinaj si hochei. În cuprinsul 
regulamentului se găsesc reguli aplicabile tuturor, dacă nu se specifică altfel.  
 
2. PROGRAM ŞI TARIFE  

2.1. Programul patinoarului este următorul:  
Luni – Duminica: 10:30 – 21:00 
2.2. Preţurile aplicabile sunt:  
O sesiune de 1,5 h – 20 lei. 
Închiriere patine 1,5 h  – 15 lei / pereche 
Închieierea patinelor se face pe baza unui document de identitate (carte de identitate/ paşaport).  
 
3. CONDIŢII DE ACCES PE GHEAŢĂ ȘI REGULAMENT 

3.1. Numărul maxim de persoane admise pe gheaţă simultan este de 10 persoane care nu locuiesc 
impreuna,  cu asigurarea distanțării fizice de min 2 m.  Fiecare participant va fi obligat să poarte 
mască de protecție astfel încât să acopere nasul si gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al 
ministrului sănătații și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea 
nr.55/2020 cu moficicările si completările ulterioare. 
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.  
3.4. Accesul copiilor între 10 şi 14 ani este permis numai însoţiţi de un adult, în incintă.  
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.  
3.6. Accesul pe gheaţă se poate face numai dacă patinatorii deţin echipament adecvat pentru patinaj.  
3.7. La intrarea pe gheaţă asiguraţi-vă că nu vă loviţi sau că nu stânjeniţi alţi patinatori.  
3.8. La intrarea sau ieşirea de pe gheaţă circulaţi cu patinele numai pe zonele protejate cu cauciuc, cu 
respectarea indicațiilor personalului. 
3.9. În timpul patinajului este interzis accesul pe gheaţă cu crose, pucuri, mingi sau alte obiecte, mai 
puțin în timpul antrenamentelor de hochei. 



3.10. Protejaţi copiii şi patinatorii începători. 
3.11. Nu aruncaţi cu bulgări de zăpadă sau alte obiecte pe gheață. 
3.12. Nu intraţi pe gheaţă cu alimente, tigari  sau bauturi.  
3.13. Nu intraţi pe gheaţă în timpul operaţiunilor de refacere a gheţii. 
3.14. Respectaţi indicaţiile personalului specializat.  
3.15. Folosirea unui patinoar şi a facilităţilor sale are un risc inerent. Fiecare participare este pe riscul 
total al participanţilor.  
3.16. 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.  
3.17. SC Editura Adevarul SA 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.  
3.18. Editura Adevărul S.A. îşi rezervă dreptul de a refuza accesul sau de a invita să părăsească 
incinta persoanele care nu respectă regulile şi regulamentele aplicabile.  
3.19. Se interzice: 
-  ieşirea cu patinele în afara zonei special amenajate; 
- atitudinea ostilă, dispreţuitoare faţă de personalul patinoarului şi indicaţiile acestuia; 
- aruncarea de gunoaie sau resturi menajere (sticle, ţigări, pungi etc.) oriunde în incintă; 
- sprijinirea sau depozitarea oricăror obiecte pe mantinelă; 
- atingerea, contactul cu patinatorii peste mantinelă, înmânarea de obiecte; 
- blocarea căilor de deplasare a patinatorilor spre şi dinspre suprafața gheții. Recomandam pentru 
supravegherea copiilor dvs să folosiţi spaţiul bar amenajat, altfel distrageţi atenţia patinatorilor, iar 
aceştia pot deveni victime ale accidentărilor. 
- depăşirea perimetrului amenajat pentru mersul pe patine; 
-  deteriorarea patinelor închiriate; 
- accesul persoanelor în stare de ebrietate sau al celor care au consumat substanţe ce le pot afecta 
echilibrul şi luciditatea; 
- introducerea în zona destinată patinajului a băuturilor alcoolice, armelor, substanţelor sau a unor 
obiecte ce pot periclita siguranţa celorlalţi participanţi la agrement;  
3.20. 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.  
 
4. CONDIŢII DE ACCES ÎN TIMPUL LECȚIILOR DE PATINAJ / HOCHEI  

4.1. Antrenorii școlilor cu care s-a încheiat un agreement, sunt direct răspunzători pentru activitatea, 
integritatea şi comportamentul copiilor/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. SC 
Editura Adevarul SA. 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.  
4.2. Accesul sportivilor şi antrenorilor pe gheaţă se va face numai în echipament specific; 
responsabilitatea aparţine antrenorului.  
4.3. În incinta patinoarului se va păstra cu stricteţe ordinea şi curăţenia.  
4.4. Este interzis consumul de băuturi şi alimente de orice fel pe gheaţă.  
4.5. Antrenorii sunt direct răspunzători pentru activitatea, itegritatea si comportamentul sportivilor în 
incinta Caro Ice Park;  
 

5. ÎNCHIRIEREA PATINELOR  



5.1. Patinele sunt puse la dispoziţia persoanelor contra unui cost de închiriere de 15 lei/serie. 
5.2. Persoanele care închiriază patine vor prezenta personalului actul de identitate.  
5.3. 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.  
 
6. REGULI ORGANIZATORICE  

6.1. Angajaţi ai Editura Adevarul S.A. vor fi prezenţi în permanenţă, în cadrul programului de 
functionare.  
6.2. Asistenţa medicală a publicului vizitator este asigurată prin apelarea serviciilor medicale 
specializate de urgenţă - 112.  
6.3. Pentru monitorizarea activităţii pe gheaţă, întreg perimetrul patinoarului este supravegheat video.  
6.4. 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.  
 
7. SANCŢIUNI  

7.1. 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.  
7.2. Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea persoanei implicate, atât de pe gheaţă cât şi 
din incinta patinoarului fără restituirea sumelor încasate și ulterior, interzicerea accesului în complex 
pe o perioadă nedeterminată. De asemenea, astfel de situații pot ajunge în instanță, în funcție de caz. 
 
8. DISPOZIŢII FINALE  

8.1. Extrase din Regulament vor fi afişate la vedere în locurile unde regulile respective sunt aplicabile 
în incinta patinoarului. Prezentul Regulament va fi afişat pe site-ul hotelului Caro. 
8.2. Prevederile prezentului Regulament se completează cu actele normative în vigoare.  
 
 
 
 
 
 
        S.C. EDITURA ADEVARUL S.A. 


