REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
BAZINULUI DE ÎNOT DIDACTIC
A. Cursuri initiere şcolari.
Elevii care învaţă în unităţile şcolare preuniversitare din
Municipiul Campina, beneficiază de cursuri gratuite de înot de luni
până vineri şi vor fi susţinute de cadrul didactic al unităţii de
învăţământ, în baza programului stabilit în regulamentul de ordine
interioară aprobat de către conducerea Clubului Sportiv Campina.
Durata unui curs este de 12 ore/an şcolar/elev.
Elevii care învaţă în unităţile de învăţământ la clasele de profil
integrat de înot, beneficiază de accesul gratuit după un program
stabilit împreună Clubul Sportiv Campina.
Elevii care învaţă în Municipiul Campina, vor beneficia de
cursuri gratuite (un ciclu de pregătire - 10 şedinţe), pe baza
carnetului de elev, cu poza şi vizat pe anul şcolar curent, în afară
anului şcolar, de luni până vineri, respectând programul stabilit în
regulamentul de ordine interioară aprobat de către conducerea
Clubului Sportiv Campina.
Copii instituţionalizaţi care participă la cursuri, au acces
gratuit în baza unei adrese oficiale şi a unui tabel nominal de la
ONG-ul răspunzător şi de la clubul partener.
Clubul Sportiv Campina, Consiliul local şi Primăria
Municipiului Campina pot organiza competiţii sportive de înot.
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B. Alţi beneficiari: utilizarea bazinului este permisă, în afara
orelor rezervate pentru iniţierea şcolarilor, conform programului,
pentru următoarele categorii:
* asociaţiile sportive (sau alte forme de organizare juridică)
care încheie contracte de închiriere, cu menţiunea că acestea pot
desfăşura în aceste ore activităţi generatoare de venituri/cursuri
de învăţare a înotului;
* persoane fizice sau juridice care cumpără bilet sau
abonament de intrare.
* sportivii clasaţi în primii 10 la concursurile naţionale
organizate de F.R.N.P.M. beneficiază de intrare gratuită pe un an
competiţional.
Beneficiarii activităţilor organizate în bază sportivă vor
utiliza bazinul conform programărilor afişate la intrare.
Administratorul îşi rezervă dreptul modificării programului, în
funcţie de calendarul competiţional, cu informarea prealabilă a
publicului.
Intrarea în bazin se face pe baza:
* tabelelor, vizate de conducerea unităţilor de învăţământ, în
cazul orelor de înot didactic;
* documentelor menţionate în contractele încheiate între
administrator şi persoanele juridice;
* legitimaţiilor sau tabelelor în cazul cluburilor/asociaţiilor
sportive care au contracte cu administratorul;
* biletelor de intrare sau abonamentelor.
Variantele de legitimaţii, bilete, abonamente şi contracte de
închiriere care asigură accesul la bază sportivă sunt realizate de
administrator, în baza tarifelor anexate la prezentul regulament şi
aprobate de către Consiliul Local Campina.
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Abonamentele sunt valabile pentru o singură persoană, cu
respectarea programului.
Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis
numai în limita locurilor destinate parcării, fără obturarea sau
blocarea căilor de acces.
Însoţitorii beneficiarilor au acces numai la spaţiul de
aşteptare şi la grupurile sanitare, cu excepţia însoţitorilor copiilor
cu vârsta de până la 10 ani şi celor cu dizabilităţi, cărora le este
permis accesul şi la vestiare.
Însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi au acces în vestiar,
inclusiv pe plaja bazinului.
Competiţiile, programul de pregătire şi manifestările sportive
au prioritate faţă de abonamentele pentru public sau contractele
de momentul şi durata de desfăşurare a acestora fiind afişate şi
comunicate în prealabil.
Este interzis accesul în ţinută de stradă pe suprafeţele
destinate exclusiv desfăşurării activităţii sportive, duşuri sau alte
spaţii marcate în acest sens.
Beneficiarul este obligat să folosească duşurile înainte de
intrarea în apă.
Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şi ordinea în
incinta bazei sportive.
Este interzis accesul minorilor (cu vârsta de până la l4 ani)
neînsoţiţi sau nesupravegheaţi în bazin. După predarea
documentelor de acces la intrare, vor răspunde de copii însoţitorii,
antrenorii sau instructorii.
Beneficiarii sunt obligaţi, în cazul în care la ora respectivă
exista culoare rezervate, să folosească numai culoarele de înot
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libere. Culoarele rezervate vor fi afişate la intrare pentru
informarea beneficiarilor.
Beneficiarii sunt obligaţi să respecte sensul de înot pe culoar,
sensul de deplasare fiind partea dreaptă a culoarului.
Administratorul va răspunde de toate activităţile ce se
desfăşoară în interiorul imobilului, de programul cu iniţierile, de
programul cu publicul, de buna desfăşurare a activităţilor şi de
eventualele evenimente sau accidente. Va răspunde pentru
persoanele care accesează bazinul, de eventualele daune produse
de acestea şi va prelua, pe baza unui proces verbal de predareprimire încheiat cu Primăria Campina, dotările precum şi alte
bunuri necesare desfăşurării activităţii.
Administratorul va respecta instrucţiunile de exploatare a
bazinului, puse la dispoziţie de către proprietar.
Beneficiar al activităţilor organizate în cadrul bazei sportive
este orice persoană fizică sau juridică căreia administratorul i-a
acordat dreptul de utilizare în baza documentelor de acces.
Administratorul va elabora şi afişa Regulamentul de Ordine
Interioară, obligatoriu pentru toţi beneficiarii.
Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze
circuitul igienico-sanitar necesar. În bazin se va folosi numai
echipament adecvat şi acceptat de normele şi reglementările în
vigoare.
Administratorul este obligat să afişeze modificările
programului zilnic de funcţionare cu minim 48 ore înainte de orice
modificare a programului.
Administratorul exercita dreptul de supraveghere şi răspunde
de toate activităţile desfăşurate în incinta bazei sportive.
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Administratorul eliberează documentele de acces şi încheie
contractele de închiriere cu beneficiarii activităţilor derulate în
bazin.
În repartizarea orelor şi suprafeţelor, prioritate absolută are
activitatea didactic - şcolară; asociaţiile şi cluburile care solicită
vor primi ore în funcţie de spaţiul de timp rămas disponibil.
Administratorul se obliga să reprogrameze în compensare
orele neefectuate de beneficiarii activităţilor din cauza
modificărilor de program.
Administratorul răspunde de realizarea la timp şi în condiţii
de performanţa a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale
instalaţiilor de utilitate publică din incinta bazinului.
Administratorul se va îngriji de gospodărirea judicioasă a
materiilor prime, materialelor, apei, energiei electrice, a gazelor
naturale, astfel încât să nu se încarce artificial costurile de operare.
Administratorul verifică şi urmăreşte corectitudinea facturilor
de plată a energiei electrice, apa - canal, gaze şi răspunde de
achitarea în termenele legale a respectivelor facturi.
În cazul în care instalaţiile de utilitate publică necesită
reparaţii capitale, administratorul va informa imediat autoritatea
administraţiei publice locale în vederea luării măsurilor necesare.
Intervenţiile de întreţinere sau reparaţii curente pe care
administratorul este obligat să le realizeze asupra instalaţiilor de
utilitate publică din incinta bazinului se vor face numai de către
personal specializat şi autorizat.
Se interzice:
* degradarea sau deteriorarea instalaţiilor de utilitate publică
din incinta bazinului;
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* accesul şi manevrarea instalaţiilor din clădirea aferenta
acestora de către persoanele neautorizate;
* accesul în zona de siguranţă a staţiei de reglare - măsurare
gaze naturale, precum şi a punctului de transformare din incinta
bazinului a persoanelor neautorizate;
* afişarea şi distribuirea de materiale publicitare, fără
aprobarea administratorului bazei sportive.
Administratorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare
pentru protejarea şi conservarea spaţiilor verzi şi a oricăror alte
amenajări dendro - horticole.
Administratorul va asigura toate resursele materiale şi
umane în vederea realizării lucrărilor de întreţinere a amenajărilor
dendro - horticole din incinta bazinului.
Se interzice:
* distrugerea sau degradarea zonelor verzi amenajate cu
gazon, arbuşti, flori, prin rupere, călcare, tăiere, scoatere din
rădăcini, etc.;
* organizarea de corturi pe spaţiile verzi din incinta bazinului;
* organizarea focului deschis în afara locurilor special
amenajate, precum şi lăsarea nesupravegheată a acestuia;
* accesul în incinta bazei sportive a persoanelor însoţite de
animale;
* furajarea şi păşunatul animalelor pe spaţiile verzi din incinta
bazei sportive;
* cosirea fără autorizaţie a gazonului din incinta bazei
sportive;
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* împrăştierea oricăror substanţe chimice sau de altă natură
care ar putea distruge sau deteriora solul şi amenajările dendrohorticole.
Autoritatea administraţiei publice locale va asigura dotarea
bazinului cu un număr suficient de coşuri şi pubele de gunoi.
Administratorul are obligaţia ca, în incinta bazinului, să ia
toate măsurile necesare pentru asigurarea şi menţinerea
condiţiilor de igienă cerute de reglementările legale în vigoare,
prin întreţinere şi înlocuirea, atunci când este necesar, a coşurilor
şi pubelelor de gunoi, prin efectuarea în permanentă a curăţeniei
clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea, a locurilor de
depozitare şi de desfacere a mărfurilor, a bazinului de înot,
locurilor de joacă pentru copii, spaţiilor verzi şi aleilor pietonale şi
prin efectuarea operaţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi
deratizare, ori de câte ori este necesar.
În vederea asigurării lucrărilor de colectare şi transport a
deşeurilor strânse din incinta bazinului, administratorul va încheia
un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu
operatorul acestui serviciu.,
Lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor
executa în afara orelor de acces a publicului în incinta bazinului.
Aceste operaţiuni vor fi efectuate doar de operatori autorizaţi
de Direcţia de Sănătate Publică Prahova.
Deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia se vor efectua conform
normelor aprobate de către autoritatea administraţiei publice
locale.
Produsele utilizate în activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi
deratizare vor fi avizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru
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profilaxia sanitar - umana şi de către Agenţia de Protecţie a
Mediului.
Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de
orice natură patrimoniului bazinului.
În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce
o dăuna imediată, vizibilă, patrimoniului bazinului, acest fapt va fi
menţionat pe bonul de lucru şi va fi comunicat în mod expres
administratorului, precum şi autorităţii administraţiei publice
locale. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de
natură să afecteze viaţa, sănătatea oamenilor şi protejarea
mediului înconjurător.
Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor, precum şi
arderea sau îngroparea acestora în spaţiul bazinului.
Administratorul are obligaţia de a obţine avizul sanitar,
potrivit legii şi să angajeze personalul corespunzător pentru buna
desfăşurare a activităţii de exploatare şi întreţinere a bazei
sportive.
C. Sancţiuni aplicate beneficiarilor
Nerespectarea obligaţiilor precizate mai sus şi orice formă de
comportament neadecvat, vor conduce la următoarele sancţiuni:
- la încălcarea regulilor de igienă prevăzute, beneficiarului îi
va fi interzis accesul;
- sancţiunea de mai sus se aplică şi pentru nerespectarea
ordinii şi curăţeniei în incinta bazei sportive;
- interzicerea activităţii pe o perioadă de 1 - 12 luni;
- la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a
bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral
paguba produsă conform reglementărilor legale în vigoare.
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