REGULAMENT GARDEROBĂ
1.
Regulamentul Garderobei care funcționează în cadrul Expoziției stabilește regulile prin care
Garderoba este pusă la dispoziția vizitatorilor și modul de păstrare a obiectelor lăsate de vizitatori.
2.

În Garderobă au acces numai angajații Expozantului, autorizați în acest sens.

3.
Pentru depozitarea la Garderobă a obiectelor menționate la punctul 5 din prezentul
Regulament, se percepe o taxă în cuantum de 2 lei pentru o piesă de îmbrăcăminte purtată la exterior
sau pentru alt articol care formează un tot unitar. Dovada plății este primirea unui bon fiscal. Taxa nu
se aplică grupurilor organizate, care au rezervat în prealabil excursii de grup în scopul vizitării Expoziției.
4.
Garderoba este deschisă în timpul programului de funcționare a Expoziției și este destinată
exclusiv vizitatorilor Expoziției.
5.
La Garderobă puteți lăsa doar îmbrăcămintea purtată la exterior, precum și piese mărunte
de îmbrăcăminte sau articole auxiliare (ex. fulare, mănuși, pălării, umbrele și orice obiect acceptat spre
depozitare prin prezentul Regulament).
Este interzis să lăsați la Garderobă bani, bijuterii, documente, chei, echipamente electronice şi alte
obiecte de valoare, obiecte susceptibile să provoace daune terţilor ori obiecte dificil de păstrat
(din cauza dimensiunii sau a trăsăturilor specifice), inclusiv cărucioare pentru copii sau bagaje.
6.
Agățarea în grabă a unor obiecte suplimentare la Garderobă este interzisă. Depozitarea
obiectelor suplimentare care se adaugă celor depozitate inițial constituie un nou serviciu, care
se taxează suplimentar și necesită respectarea rândului creat la Garderobă.
7.
Obiectele încredințate spre depozitare personalului Garderobei trebuie să aibă posibilitatea
de suspendare permanentă și sigură pe întreaga durată a depozitării. Dacă obiectele nu îndeplinesc
criteriile de mai sus, personalul Garderobei poate refuza depozitarea acestora.
8.
La predarea obiectelor, personalul Garderobei eliberează un număr, care confirmă primirea
obiectului înmânat spre depozitare.
9.
Vizitatorul poate solicita în orice moment returnarea obiectelor predate în scopul depozitării.
Returnarea obiectelor vizitatorului se face în baza numărului atribuit.
10.
Vizitatorul care și-a pierdut numărul atribuit este obligat să anunțe personalul Garderobei cât
mai repede posibil, pentru a evita preluarea obiectelor sale de către persoane neautorizate în acest
sens.
11.
Returnarea obiectelor persoanei care și-a pierdut numărul se va face doar pe baza descrierii
detaliate a obiectelor predate spre depozitare, nu doar pe baza indicării acestora. Vizitatorul este
obligat să semneze Procesul Verbal de primire la returnarea obiectelor înmânate spre depozitare.
În Procesul Verbal de primire vor fi înscrise datele personale ale persoanei care preia bunurile. Înainte
de confirmarea preluării obiectelor înmânate spre depozitare, vizitatorul este obligat să prezinte
un document de identificare valabil și cu poză, în scopul confirmării identității.
12.
Dacă Vizitatorul nu se mai află în posesia numărului atribuit de responsabilul Garderobei și nu
este capabil să descrie în detaliu obiectele înmânate spre depozitare, acesta le poate recupera după
încheierea programului Expoziției din ziua respectivă, cu respectarea punctelor 10, 11 și 12
din prezentul Regulament.

13.
Expozantul nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele și bunurile rămase
la Garderobă, în cazul în care acestea încalcă interdicția descrisă la punctul 5 din prezentul Regulament.
14.
În cazuri discutabile, care nu sunt incluse în prezentul Regulament, acestea vor fi soluționate
pe baza prevederilor aplicabile din Codul Civil.
15.

Regulamentul de mai jos este în vigoare pe întreaga durată a Expoziției.

16.
La predarea obiectelor destinate depozitării la Garderobă, vizitatorii acceptă implicit prezentul
Regulament.

