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În cadrul Bazei sportive se vor putea desfăşura activităţi sportive, de agrement, precum și alte activități de 
interes public. 

Baza sportivă își propune: 

 promovarea sportului de masă prin punerea la dispoziția elevilor, parintilor, cadrelor didactice din 
unitate a unor facilități sportive cu folosință gratuită, în condițiile stabilite de acest regulament; 

 asigurarea unei zone de agrement pentru petrecere  timpului liber; 
 găzduirea unor competiții sportive de interes local; 
 găzduirea altor activităţi de interes pentru comunitate. 

Toate activităţile desfăşurate în Baza sportivă vor fi coordonate şi supravegheate de către cadru didactic 
organizator/parinte organizator/ membru comunitate organizator în vederea respectării legislației în 
vigoare și a regulamentui. 

ACCESUL ÎN BAZA SPORTIVĂ 

Baza sportivă poate fi utilizată de către toți elevii, parintii, cadrele didactice din unitate , în virtutea 
principiului nediscriminării, conform orarului de funcţionare și programului de rezervări, în condițiile legii și 
ale regulamentui. 

Accesul în perimetrul Bazei sportive va fi liber și gratuit pentru toți elevii, parintii, cadrele didactice din 
unitate. 

Organizatorii de evenimente culturale, educative, sportive, și alte activități de interes pentru comunitate care 
nu generează venituri vor putea folosi spații disponibile în Baza sportivă, în condițiile prezentului 
regulament. 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul regulament precum și regulamentele 
specifice de folosire a facilităților Bazei sportive înainte de a le folosi. 

Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul 
Administrației sau paza chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul regulament. 
Nerespectarea acestora duce la eliminarea din perimetrul Bazei sportive. 

Comportamentul agresiv, limbajul injurios la adresa personalului sau altor persoane prezente în Baza 
sportivă, precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate agenților de 
pază care vor evacua persoanele în cauză. În cazul în care întâmpină dificultăți în a îndeplini această sarcină, 
personalul de pază va alerta organele de ordine ale statului, competente în a soluționa astfel de situații. 

 Utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor și obiectelor prezente în Baza sportivă constituie o amenințare 
la integritatea fizică a respectivului utilizator, dar și a persoanelor din jur. Utilizatorii vor citi instrucțiunile 
de utilizare afișate și vor folosi instalațiile și obiectele întocmai cu destinația și scopul lor. 

 Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate la instalațiile electrice, apă, încălzire, iluminat nocturn și 
alte instalații și anexe ale Bazei sportive. Persoanele care totuși desfășoară astfel de acțiuni vor fi sancționate. 
Dacă acțiunile întreprinse au provocat daune, persoana este obligată să acopere integral acele daune, 
aducând instalațiile la starea inițială. 

Persoanele responsabile de distrugerea parțială sau totală a unor facilități ale Bazei sportive, survenită fie 
accidental, fie prin utilizare defectuoasă, neconformă cu instrucțiunile, vor fi nevoite să readucă respectivele 
bunuri la starea lor inițială sau să achite contravaloarea lor. 



Distrugerea deliberată a obiectelor din cadrul Bazei sportive, vandalismul și alte acte de violență care produc 
daune vor fi semnalate de către personalul de pază sau angajații Administrației organelor de ordine 
competente pentru soluționare. Prejudiciile materiale ale unor astfel de fapte vor fi suportate de către 
persoanele care se fac vinovate. 

Accesul autovehiculelor va fi interzis în Baza sportivă, 

Utilizatorii terenurilor sportive sunt obligați să poarte echipament sportiv decent și curat, specific 
activităților sportive desfășurate. Hainele de stradă nu sunt permise, iar purtarea tricoului este obligatorie în 
zonele publice. Accesul pe terenuri se face doar daca utilizatorul este echipat corespunzător. 

 Pentru accesul în sala este obligatoriu ca utilizatorii să aibă echipament sportiv și încălțăminte de sport 
curată, de schimb. Încălțămintea de stradă nu este permisă. 

Echiparea/dezechiparea se va face în vestiarele prezente în Baza sportivă. 

Fumatul în incinta Bazei sportive este interzis, cu excepția zonelor special amenajate pentru fumat. 

Consumul de alimente, băuturi și gumă de mestecat este interzis pe terenurile sportive. 

Consumul de semințe este strict interzis în cadrul Bazei sportive. 

Este interzis accesul în Baza sportivă în stare de ebrietate. 

Este interzis accesul animalelor de companie în incinta Bazei sportive, cu excepția zonei speciale pentru 
plimbat câini aflată adiacent Bazei sportive. 

Utilizatorii au obligația ca înainte de a părăsi Baza sportivă să restituie eventuale bunuri primite spre 
utilizare: chei vestiar, chei dușuri, etc. Însușirea oricăror bunuri constituie furt și va fi declarat organelor 
competente pentru cercetare. 

Perimetrul Bazei sportive este supravegheat video. 

 Utilizatorii iau la cunoștință faptul că folosirea necorespunzătoare a terenurilor și facilităților din cadrul 
Bazei sportive poate duce la accidentări. 

Utilizatorii garantează că se află în condiție medicală bună și sunt apți pentru desfășurarea de exerciții fizice 
active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranța, confortul sau condiția lor 
fizică. Administrația nu este responsabilă pentru accidentări cauzate de condiția fizică a utilizatorilor. 

Administrația Bazei sportive nu este răspunzătoare pentru obiectele lăsate, uitate sau pierdute în incinta sa. 

Accesul minorilor pe terenurile cu acces controlat este permis doar în prezența unui adult care își va asuma 
responsabilitatea pentru integritatea fizică și comportamentul respectivilor minori. 

Utilizatorii sunt responsabili de integritatea fizică a lor și a minorilor care îi însoțesc și se vor asigura de 
purtarea echipamentelor de protecție (căști, cotiere, genunchere, etc) specifice activităților desfășurate în 
cadrul Bazei sportive. 

ORARUL DE FUNCŢIONARE 

Programul de activități pe terenurile sportive/sala de sport 

 prima sâmbătă din luna între orele 11:00 – 13:00 – acces elevi din unitatea scolara, parinti si 
comunitate locala. 

 ultima sâmbătă din luna între orele 11:00 – 13:00 – acces cadre didactice din unitatea scolara. 

Orice modificare temporară a orarului, prilejuită de evenimente sportive găzduite, sărbători legale sau alte 
evenimente neprevăzute va conduce la reprogramarea activitatilor. 

Rezervarea terenurilor sportive cu acces controlat se va face prin comunicare cu responsabil Catedrei de EFS 
din unitatea scolara, prof. Tatulescu Simona, tel: 0214108408; e-mail: director_scoala_150@yahoo.com 
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