
  

REGULAMENT ACTIVITATI RECREATIVE NAUTICE – LACUL BODI MOGOSA 

Domeniul Mogoșa pune la dispoziție ambarcațiuni de agrement de tipul caiac-canoe si padel 
board – SUP (achiziționate în 2020) și hidrobiciclete aflate în stare bună de funcționare și care 
respectă standardele de siguranță în vigoare. Dar modul cum aceste ambarcațiuni sunt folosite 
revine în exclusivitate utilizatorilor, pe propria răspundere. 

În calitate de utilizator al ambarcațiunilor/ echipamentelor nautice veți semna o declarație pe 
proprie răspundere prin care veți confirma că ați înțeles și că veți respecta următorul 
regulament:  

1. Ambarcațiunile au scop de agrement și nu necesită cunoștințe speciale sau pregătire 
specială. Recomandăm însă precauție utilizatorilor începători, având în vedere că nu 
există salvamar; 

 

2. Întrucât utilizarea acestor echipamente nu este lipsita de pericole (îndeosebi înec sau 
accidentare), nu este permis accesul pe apă și utilizarea  ambarcațiunilor de către 
persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența stupefiantelor sau 
medicației cu efecte similare;   

 

3. Personalul de deservire de la centrul de închiriere va încerca să furnizeze toate 
detaliile despre modul de operare al acestor ambarcațiuni. Totuși, dorim să facem 
cunoscut că personalul nostru nu are pregătire de specialitate pentru operarea 
acestor ambarcațiuni. Dacă aveți dubii în legătură cu modul de operare/manevrare al 
ambarcațiunilor in urma explicațiilor primate, vă rugăm să nu le folosiți pană nu 
obțineți un sfat de specialitate și sunteți confortabili cu modul de operare in siguranță;  

 

4. La închiriere veți primi și o vesta de salvare. Este obligatoriei purtarea vestei până în 
momentul predării ambarcațiunii/ echipamentului nautic;  

 

5. Vă rugăm respectați ora stabilită pentru predarea ambarcațiunii/ echipamentului 
nautic. Fiecare întârziere de 15 minute va fi taxată cu un tarif suplimentar de 15 RON; 

 

6. Accesul minorilor este permis doar însoțiți de un adult;  
 

7. Deteriorarea ambarcațiunilor/echipamentelor nautice atrage după sine răspunderea 
materială a utilizatorilor;  

 

8.  Pentru identificarea persoanelor care închiriază ambarcațiunile/ echipamentele 
nautice și garantarea returnării acestora în starea în care au fost preluate, soluțiile pe 
care le aplicăm sunt următoarele: (i) depozitarea copiei actului de identitate pe 
perioada închirierii ambarcațiunii/ echipamentului nautic, respectiv păstrarea 
copiei/actului de identitate pe perioada închirierii, sau(ii) păstrarea în garanție a 
sumei reprezentând contravaloarea ambarcațiunii/ echipamentului nautic pe 
perioada închirierii; 

 

9. Utilizarea ambarcațiunilor este permisa doar pe vreme bună. În cazul deteriorării 
condițiilor meteo (furtună, vânt puternic, ploaie torențială  sau zăpadă abundentă 
etc.), utilizatorul este obligat să revină de îndată la mal. Utilizarea ambarcațiunii poate 
fi reprogramată, la solicitarea utilizatorului în următoarele 24 de ore de la ora 
închirierii inițiale și în condiții meteo favorabile.  

 

Mulțumim și distracție plăcută! 

Administrația Domeniul Mogosa  


