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COMUNICAT DE PRESĂ 
Pandemia a luat sfârșit, începe marea bălăceală la Ștrandul Vedea 

 
 
 Vă aducem la cunoștință faptul că la data de 01.06.2022, ca în fiecare an, excepție făcând perioada 
pandemiei provocată de coronavirus care a avut un impact major asupra societății și a contribuit semnificativ 
la generarea de emoții negative, resimțite mai puternic în rândul copiilor, porțile Ștrandului Vedea se vor 
redeschide oficial de ”Ziua Internațională a Copilului”, pentru micuții sărbătoriți, dar totodată și pentru dvs.  
 Nu mai aveți niciun motiv să stați în case!  
Prin urmare, vă așteptăm la Complexul de odihnă și recreere Ștrand Vedea din Alexandria pentru a spune: 
”START DISTRACȚIE”, ”START BĂLĂCEALĂ”!  
 Mai mult, pecizăm faptul că accesul la ștrand de 1 iunie este gratuit pentru copii!  
Menționăm faptul că doar o singură categorie de copii TAXĂM de 1 iunie, COPIII CARE NU SE BĂLĂCESC!   
 
PROGRAM DE FUNCȚIONARE: 

a) BAZIN INOT: LUNI – DUMINICA:  900–2100; JOI: 1400– 2100. 
b) SAUNĂ: LUNI – DUMINICA: 1700 – 2100. 
c) JACUZZI: LUNI – DUMINICA: 1700 – 2100. 
d) TEREN FOTBAL: LUNI – DUMINICA: 800–2100.  

 
TARIFE: 

a) BAZIN INOT:  ADULȚI: 20 LEI/zi; COPII: 10 LEI/zi. 
ABONAMENTE: 10 ZILE – 120 LEI; 15 ZILE – 140 LEI; 30 ZILE – 200 LEI. 
ABONAMENT FAMILIAL: 200 LEI/ 30 INTRĂRI. 

b) SAUNĂ: 20 LEI/zi; 
c) JACUZZI: 20 LEI/30 minute; 
d) TEREN FOTBAL: 60 LEI/ oră – 800-1900; 80 LEI/ oră – 1900-2100; 

ABONAMENT 6 LUNI – 70 LEI/ORA (25 ORE); 
ABONAMENT 12 LUNI – 70 LEI/ORA (50 ORE).                            

FACILITĂȚI: 
 Copii cu vârsta sub 7 ani au acces gratuit, numai însoțiți de un adult. 
 Elevii și studenții cursurilor de zi, cu domiciliul în municipiul Alexandria, beneficiază de 50% reducere 

la bilete și abonamente, pe perioada vacanțelor. 



 Pensionarii, cu domiciliul în municipiul Alexandria, beneficiază de 50% reducere, la bilete și 
abonamente, în afara perioadei vacanțelor școlare. 

 Elevii școlilor generale clasele I-VIII și liceelor, cu domiciliul în municipiul Alexandria, care au obținut 
Premiul I pentru anul școlar precedent, beneficiază de acces gratuit pe perioada vacanțelor. 

 Elevii și sportivii care au obținut Premiul I, II sau III la olimpiade – faza națională sau Premiul I, II sau III 
la campionatele naționale, europene sau mondiale beneficiază de acces gratuit pe perioada 
vacanțelor, pe baza adeverințelor eliberate de școală sau de clubul sportiv. 

 Grupurile organizate de școli sau cluburi sportive (în baza unui tabel nominal) cu profesori însoțitori 
delegați beneficiază de 50% reducere la taxa de acces la bazin. 

 Copilul cu handicap, precum și persoana legală care îl însoțește, beneficiază  de gratuitate la bilete. 
 Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum  și persoana legală care îl însoțește, beneficiază de 

gratuitate la bilete. 
 Adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de 50% reducere la bilete. 
 Însoțitorul copilului cursant este scutit de plata taxei de acces în incinta complexului. 
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