REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
AL BAZINULUI DE ÎNOT DIDACTIC CÂMPINA
Capitolul I – Dispoziţii generale
Art.1 Administrator: CLUBUL SPORTIV CÂMPINA
Art.2 Beneficiar: persoană fizică sau juridică, căreia administratorul i-a
acordat dreptul de utilizare a Bazinului de Înot în baza unui contract,
abonament, bilet.
Art.3 Prezentul Regulament stabileşte raporturile dintre administrator şi
beneficiari privind utilizarea bazinului, drepturile, obligaţiile şi răspunderile
administratorului şi ale beneficiarului, în scopul desfăşurării
corespunzătoare a activităţilor de agrement, educative şi sportive, pentru
care a fost realizat acest obiectiv de interes public.
Art.4 Prevederile prezentului Regulament se aplică personalului de
deservire şi pază, beneficiarilor, în funcţie de abonament, bilet sau contract
încheiat cu administratorul.
Art.5 În momentul achitării serviciilor/cumpărarea biletului de
intrare/beneficiari accepta condiţiile contractuale şi/sau regulamentul de
ordine interioară şi îşi asumă respectarea acestuia. În cazul nerespectării
contractului şi/sau regulamentului, administratorul nu îşi asumă nicio
responsabilitate şi poate pretinde despăgubiri pentru pagubele produse de
beneficiari.
Capitolul II – Reglementări şi obligaţii privind accesul, folosirea
dotărilor şi desfăşurarea diferitelor activităţi specifice bazinului.
Art.6
(1) Accesul în incinta bazinului, se face zilnic, conform intervalului orar
luni – vineri 06.00 -22.00 şi sâmbăta – duminică 10.00- 19.00 în baza
tabelului de programări.

(2) Ultima încasare va avea loc cu cel puţin o oră înainte de închidere.
(3) Ieşirea din bazin se face cu cel puţin 15 de minute înainte de

închiderea bazinului.
(4) Programul de funcţionare va fi planificat pe zile şi ore în conformitate
cu necesităţile activităţilor şi nu va putea fi modificat fără aprobarea a
administratorului.
(5) Accesul în incinta Bazinului de Înot se face conform orarului şi în
baza următoarelor documente:
- Bilete/abonamente în cazul persoanelor fizice;
- Documente menţionate în contractele încheiate între administrator şi
persoanele juridice.
(6) Abonamentele sunt valabile doar însoţite de bonul fiscal.
(7) Preluarea cheilor de la vestiare se face la recepţie, după citirea
regulamentului afişat şi acceptarea acestuia.
(8) Însoţitorii beneficiarilor au acces numai la spaţiul de aşteptare şi
grupurile sanitare, cu excepţia însoţitorilor copiilor cu vârsta de până la 10
ani şi a celor cu dizabilităţi, cărora le este permis accesul şi la vestiare.
(9) Activitatea desfăşurată la Bazinul de înot este supravegheată cu un
sistem de monitorizare video.
(10) Însoţitorii sau părinţii copiilor care desfăşoară activităţi la bazinul
de înot nu au acces pe plajă bazinului decât echipaţi corespunzător (papuci,
slip/costum de baie, prosop şi casca).
(11) Interzis accesul copiilor sub 3 ani fără scutec special pentru apă.
(12) Instructorii şi antrenorii beneficiarilor au acces în incinta bazinului
de înot doar pe perioada orarului aprobat prin contract sau în funcţie de
documentul de intrare.
(13) Taxa de instructor/antrenor se va achita integral anticipat lunii în
care acesta îşi va desfăşura activitatea la Bazinul de înot. Persoanele care nu
au dovada achitării, nu vor avea acces la bazin.

(14) Beneficiarii au obligaţia de a respecta îndrumările, instrucţiunile
personalului, instructorilor de înot, a personalului de pază şi securitate.
(15) Persoanele care au acces în incinta bazinului beneficiază de accesul
la bazin în intervalul orar afişat, duşuri şi grupuri sanitare, vestiar şi dulap de
haine, serviciu de salvamar, aflat la dispoziţie pe tot parcursul programului
de funcţionare al bazinului.
(16) În cazuri excepţionale sau din motive tehnice, administratorul poate
întrerupe activitatea, parţial sau în totalitate. În acest caz, valoarea biletelor
de intrare sau ale oricăror servicii preplătit, nu se vor putea restitui.
(17) Este interzis accesul în incinta bazei sportive cu arme de orice fel
sau obiecte considerate periculoase. Vă rugăm insistent să păstraţi ordinea în
incinta bazei şi să nu provocaţi scandaluri sau acte de violenţă.
Art.7 Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul
igienico – sanitar necesar, duşul fiind obligatoriu înainte şi după ieşirea din
apă; intrarea în bazin se face numai cu ţinuta obligatorie: costum de baie,
slip, prosop, papuci, casca.
Art.8 Este interzis accesul minorilor sub 14 ani în bazinul de înot, acesta
fiind posibil doar dacă sunt însoţiţi de un adult şi supravegheaţi pe toată
durata utilizării. Răspunderea pentru respectarea de către copii a regulilor
de utilizare a echipamentelor din incinta bazinului acoperit revine adultului
însoţitor.
Art.9 Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice sunt strict interzise.
Art.10 Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia.
Capitolul III – Reguli de ordine interioară
Art.11 Angajaţii bazinului au următoarele atribuţii:
- Să respecte programul de lucru;
- Să supravegheze în permanenţă respectarea circuitului igienico –
sanitar din bazin; duşul este obligatoriu înainte de intrarea şi după ieşirea
din bazin;

- Să nu permită accesul persoanelor care nu ştiu să înoate în timpul
desfăşurării orelor de agrement pentru public;
- Să anunţe administratorul bazinului despre problemele care intervin;
- Să nu părăsească locul de muncă în timpul programului;
- Să nu permită persoanelor fără bilet/abonament să intre în bazin;
- Să stampileze şi să vizeze biletele persoanelor care intră în incinta
bazinului;
- Să urmărească predarea cheilor de la dulăpioare la părăsirea bazinului;
- Să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
- Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară.
Art. 12 Antrenorii/instructorii au următoarele obligaţii:
- Să folosească accesele delimitate pentru dezechipare şi accesul în
incinta bazinului;
- Să îşi instruiască cursanţii pentru respectarea circuitului igienico –
sanitar, respectiv folosirea duşului înainte şi după ieşirea din bazin;
- Să respecte orarul aprobat;
- Să achite taxa aferenta orelor de înot desfăşurate la Bazinul de Înot;
- Să utilizeze doar spaţiile care le-au fost închiriate/rezervate;
- Să asigure integritatea fizică a cursanţilor pe care îi au în pregătire;
- Să păstreaze ordinea, disciplina şi curăţenia în incinta bazinului;
- Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al bazinului.
Art.13 Persoanele însoţitoare ale copiilor care desfăşoară activităţi de
agrement, sportive sau educative, au acces în bazin decât dacă achita
contravaloarea biletului de intrare şi au ţinuta corespunzătoare: costum de
baie, slip, casca, papuci, prosop.
Art.14 Persoanele care desfăşoară activităţi de agrement, sportive sau
educative au următoarele obligaţii:
- Să respecte prezentul regulament în incinta bazinului;
- Să respecte toate indicaţiile afişate şi cele venite din partea
personalului angajat;

- Să plătească contravaloarea tarifului de intrare aferent acestui serviciu.
Cei care în urma unei verificări efectuate de către personalul desemnat nu
pot justifica efectuarea acestei plati vor fi evacuaţi din incinta bazinului;
- Beneficiarii au obligaţia de a preda documentele de acces personalului
de deservire şi pază. Acestea vor fi înapoiate în momentul predării cheii
dulapului din vestiar;
- Să păstreze documentele de acces până la ieşirea din locaţia bazinului.
- Să îşi asume responsabilitatea pentru cheia cuşetei primite la achitarea
biletului şi a obiectelor personale;
- Să predea orice obiect găsit pe teritoriul bazinului personalului de
supraveghere;
- Să efectueze dus de prespălare pentru înlăturarea substanţelor acide de
pe corp (provenite din procesul natural de transpiraţie) înainte de a intra în
bazin;
- Să respecte personalul şi să nu deterioreze bunurile bazinului: mobilier,
aparatura, instalaţiile igienico-sanitare. Deteriorarea bunurilor atrage după
sine imputarea acestora persoanelor care au cauzat acest lucru;
- Să nu fumeze în incinta şi anexele bazinului (vestiare, duşuri)
- Să nu scuipe, urineze sau să îşi sufle nasul în apa bazinului.
- Să păstreze curăţenia şi respecte normele igienico-sanitare.
- Să nu consume alimente şi băuturi alcoolice în incinta şi anexele
bazinului (vestiare, duşuri), sau să se afle sub influenţa băuturilor alcoolice
sau a drogurilor;
- Să nu intre cu animale de companie în incinta bazinului;
- Să intre în bazin cu ţinuta obligatorie: costum de baie, slip, prosop,
papuci, casca, ochelari; nu este permisă intrarea în apă sau pe plajă bazinului
în ţinută de stradă. Persoanele care nu respecta această regulă vor fi
evacuate;
- Să respecte sensul de înot pe culoar, acesta fiind partea dreaptă a
culoarului;

- Să respecte ceilalţi participanţi, capacitatea unui culoar fiind de 10
persoane.
- Să nu folosească bazinul de înot dacă prezintă plăgi deschise, boli
dermatologice sau transmisibile. Unitatea îşi rezerva dreptul de a refuza
accesul persoanelor care prezintă afecţiuni ale pielii.
- Să nu alerge sau să se joace imprudent pe marginea bazinului. Se
interzice împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Nu
ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de
sănătate cauzate din aceste motive.
- Să nu folosească un limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente ori
violente, cât şi un comportament care să afecteze confortul şi integritatea
fizică a clienţilor şi a personalului bazinului;
- Să nu încalce prezentul regulament, în caz contrar vor fi evacuate iar în
cazul repetării indisciplinei, nu vor mai avea acces în incinta bazinului;
- Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al bazinului.
Capitolul IV – Sancţiuni
Art.15 Nerespectarea obligaţiilor precizate mai sus conduce la aplicarea
de avertismente şi sancţiuni, după cum urmează:
- Încălcarea regulilor prevăzute în prezentul regulament de către
beneficiar vor fi sancţionate cu avertisment verbal;
- Încălcarea repetată a regulilor prevăzute în prezentul regulament
conduce la anularea biletului sau a abonamentului şi interzicerea accesului în
incinta bazinului şi/sau la evacuarea din incinta bazinului;
- La suportarea integrală a pagubelor produse ca urmare a exploatării
defectuoase a bunurilor din dotare.
Art.16 Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea
defectuoasă, producerea de distrugeri dotărilor, echipamentelor, spaţiilor
sau oricăror alte bunuri puse la dispoziţie, atrage după sine consecinţele
prevăzute de reglementările şi legislaţia în vigoare.
Art.17 Personalul de deservire şi pază a bazinului de înot vor consemna
într-un proces verbal neregulile apărute, persoanele vinovate, sancţiunile
aplicate, în caz contrar, vor suporta cheltuielile de readucere la forma iniţială
a dotărilor, echipamentelor, spaţiilor sau oricăror alte bunuri deteriorate.

Art.18 Nerespectarea oricăror alte reglementări, norme şi prevederi
legale în vigoare atrage după sine suportarea consecinţelor de către
făptuitori.
Art.19 Administratorul bazinului de înot nu îşi asumă responsabilitatea
pentru nerespectarea prezentului Regulament de către beneficiar, respectiv
nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de
accidente, pagube morale sau materiale.
Art.20 Orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvată pe cale amiabila între
părţi, iar în cazul nerezolvarii acestora, litigiile vor fi soluţionate în instanţă.
Capitolul V – Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.21 Programul personalului bazinului va fi stabilit de administratorul
bazinului.
Art.22 Lista de preţuri valabilă, precum şi orarul de funcţionare a
bazinului sunt afişate la intrare, lângă casa de bilete. Casa de bilete se închide
cu o oră înainte de închiderea bazinului.
Art.23 Administratorul îşi rezerva dreptul de a opera orice alte
modificări sau completări la prezentul Regulament, ori de câte ori este
necesar.

