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REGULAMENTUL SATULUI DE VACANȚĂ FRAȚII JDERI, UTOPIA VERDE 

TERMENI ȘI CONDIȚII 

 

Satul de vacanță este accesibil tuturor persoanelor dornice de aventură, activități fizice sau de 

relaxare în mijlocul naturii.  

Toate regulile de mai jos au fost implementate strict în interesul, bună starea și pentru siguranța 

oaspeților. Persoanele care le apreciază ca fiind restrictive sau nu își exprimă acordul cu privire 

la respectarea lor, au opțiunea de a nu accesa locul sau activitățile disponibile în satul de vacanță. 

Altfel, odată intrați în perimetrul acestuia sau participând la activitățile desfășurate, oaspeții 

consimt implicit la aceste reguli și se obligă să le respecte irevocabil și necondiționat. 

• Capitolul I. Accesul și sejurul în satul de vacanță 

Satul de vacanță “Frații Jderi, Utopia Verde” este proprietate privată și este obligatoriu ca oaspeții 

să ia cunoștință de prezentul regulament. 

1. Participanții au obligația de a respecta indicațiile personalului din administrația satului de 

vacanță. 

2. Folosirea tuturor echipamentelor ce aparțin satului de vacanță se face doar în baza unui 

acord primit din partea administrației locului, doar sub supravegherea unui reprezentant 

al satului de vacanță, iar contravaloarea acestora în caz de distrugere sau deteriorare va 

fi suportată de către persoana care le-a utilizat. 

3. Este interzis comportamentul agresiv fizic sau verbal la adresa celorlalți oaspeți sau a 

personalului din administrația satului de vacanță. 

4. Este interzisă atingerea firelor sau a panourilor electrice. 

5. Accesul în spațiile utilitare, proprietare satului de vacanță, precum bucătării, depozite, 

căsuțe suspendate, camere tehnice, etc., este strict interzis. 

6. Este interzis scăldatul în lacurile din incinta satului de vacanță. 

7. Este interzisă folosirea echipamentelor de sunet în incinta satului de vacanță. 
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8. Accesul auto este asigurat până la limita parcării, podul fiind destinat exclusiv traficului 

pietonal. 

9. Muzica ambientală este disponibilă în zona restaurantului sub formă de jazz, bossa nova, 

cafe concert, muzică tradițională veche. 

10. Nu sunt acceptate manelele sau orice altă muzică asemănătoare. 

11. Aruncarea gunoaielor se face obligatoriu în spațiile special amenajate. 

12. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate și stingerea și aruncarea mucurilor 

de țigări se face numai în scrumiere. 

13. Prin citirea prezentului regulament, participantul își exprimă acordul privind posibilitatea 

includerii sale în fotografii în scop ilustrativ sau comercial. Prin acceptarea acestor condiții, 

satul de vacanță “Frații Jderi, Utopia Verde” este protejat de orice revendicare cu privire 

la dreptul la imagine. 

14. Satul de vacanță nu este răspunzător de pierderea sau furtul obiectelor lăsate 

nesupravegheate, atât în parcare, cât și în incinta proprietății. 

15. Satul de vacanță nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite sau 

prejudicii cauzate terțelor persoane, ca urmare a nerespectării de către participanți a 

indicațiilor personalului din administrația locului, cât și a prezentului regulament. 

16. Satul de vacanță nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii 

survenite ca urmare a căderilor de ramuri/crengi sau pentru accidentările persoanelor 

aflate în incinta proprietății, independente de organizare, indicații sau recomandări, de ex. 

alunecări pe pietre, mușcături de insecte, reptile, etc. 

17. Accesul pe proprietate implică acceptarea integrală a prezentului Regulament și 

respectarea condițiilor menționate. 

 

• Capitolul II. Activitățile sportive în satul de vacanță 

Activitățile sportive sunt accesibile tuturor persoanelor începând cu vârsta de 7 ani, certificate că 

au o stare de sănătate fizică și psihică bună, sau care sunt însoțite de tutori/reprezentanți legali 

adulți, care susțin aceste condiții. Participanții evoluează în activitățile organizate în satul de 

vacanță “Frații Jderi, Utopia Verde” pe propria răspundere, în urma citirii și înțelegerii prezentului 

Regulament. Riscurile aferente participării la oricare dintre activitățile sportive sunt asumate 
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exclusiv de către participanți, satul de vacanță și reprezentanții acestuia având un rol exclusiv de 

facilitator al acestor activități. 

1. Accesul la orice perete de escaladă, tiroliană, piscine sau la orice altă activitate cu risc de 

accidentare reprezintă aderarea dumneavoastră la prezentul Regulament și totodată 

supunerea dumneavoastră la reguli. Pentru minori, consimțământul de participare va fi 

acordat de către părinți sau însoțitorii adulți. 

2. Accesul la panoul de escaladă sau tiroliană se face doar cu acordul și prezența 

instructorului. 

3. Este interzisă escaladarea panoului fără încălțăminte adecvată. 

4. Este interzisă la escaladare traversarea peretelui pe orizontală. Participantul trebuie să se 

rezume doar la zona de cățărare indicată. 

5. Greutatea maximă admisă pentru participanți la panoul de escaladă sau tiroliană este de 

90 de kg. 

6. Este obligatorie folosirea corzii de siguranță pe toată perioada activității. Poziția corzii de 

siguranță trebuie să fie întotdeauna între brațe. 

7. Atât echipamentul sportiv, cât și echipamentul de protecție, de ex. ham, cască, coardă de 

siguranță etc., nu este transmisibil și este oferit, montat și demontat doar de către 

reprezentanții satului de vacanță. 

8. În cazul distrugerii echipamentului de protecție, contravaloarea acestuia va fi suportată de 

către persoana care le-a utilizat sau de către părinți/însoțitori, în cazul minorilor. 

9. Accesul la piscine este permis doar în perioada zilei cu lumină naturală, fără a depăși 

orele 19:00. 

10. Accesul la piscine se face doar cu încălțăminte adecvată, cu părul stâns și acoperit de 

cască de înot. 

11. Alergarea în jurul piscinelor și/sau în zonele aferente acestora, cât și săritul în apă, sunt 

strict interzise. 

12. Înainte de a intra în piscine, este obligatoriu ca oaspeții satului de vacanță să facă duș, să 

nu fie sub influența băuturilor alcoolice, să nu aibă răni deschise sau boli de piele. 

13. La piscine, copiii vor fi însoțiti în permanență de către părinți/însoțitori legali. 

14. Nu vor fi consumate alimente sau băuturi, alcoolice sau non-alcoolice, în sau lângă 

piscine. 
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15. Nu se vor folosi obiecte ce pot provoca accidentări sau răniri, de tipul obiectelor de sticlă, 

obiectelor ascuțite, etc., în incinta satului de vacanță. 

16. Minorii vor fi însoțiți de un tutore, iar acesta din urmă va fi responsabil atât de respectarea 

regulilor, cât și de comportamentul minorului pe toată durata activităților. 

17. Toți participanții au obligația de a contribui prin acțiunile și atitudinile lor la siguranța și 

buna desfășurare a activităților. 

18. Activitățile sportive ce implică echipamente de suport și siguranță vor fi organizate doar în 

prezența reprezentanților satului de vacanță. Orice alte activități individuale sau de grup, 

efectuate în afara programului stabilit de desfășurare sau neachitate conform tarifului 

agreat, cu sau fără supravegherea reprezentanților satului de vacanță, vor fi efectuate cu 

asumarea integrală a riscurilor potențiale de către participanți, indiferent de vârstă sau 

pregătire fizică. 

19. Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor satului de vacanță “Frații Jderi, 

Utopia Verde” mai sus menționate, nu vor fi luate în considerare. 

 

• Capitolul III. Drepturile satului de vacanță 

Satul de vacanță își rezervă următoarele drepturi: 

1. Să excludă de pe proprietate participanții care încalcă regulile de securitate și disciplină 

impuse, precum și participanții care prezintă un comportament inadecvat, care ar afecta 

desfășurarea normală a activităților. 

2. Să limiteze accesul liber pe proprietate în timpul desfășurării unor evenimente private. 


