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______________________________________________________
REGULAMENT UTILIZARE
A TERENURILOR DE FOTBAL, BASCHET SI TENIS
Respectarea prezentului regulamentul este obligatoriu pentru administratorul
bazei, personalul de întreținere si curatenie, pentru sportivi, profesori, elevi, părinți,
spectatori si orice alte persoane care vin in contact cu funcționarea obiectivelor bazei
sportive.
Art. 1 Persoanele care practică activităţi sportive pe terenurile de sport (fotbal,
baschet, tenis) din incinta Complexului Turistic de Natatie Targoviste, indiferent de
statutul lor, au următoarele obligaţii:
a) să folosească în mod corect bunurile aflate în incinta;
b) sa respecte prevederile legale in vigoare, normele de conduita, etica sociala si
prevederile prezentului regulament;
c) sa respecte întocmai orarul de funcționare al bazei sportive;
d) sa folosească terenul, vestiarele, anexele si dotările în conformitate cu destinația
lor;
e) sa nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
f) sa nu pătrundă in incinta terenului fără aprobarea administratorului;
g) să păstreze ordinea şi curăţenia ;
h) să aibă echipament adecvat.
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Art. 2 Pe terenurile de sport este interzis:
să se introducă şi să se consume băuturi alcoolice;
să se fumeze pe terenuri şi în spaţiile adiacente;
să se manifeste orice alt comportament care poate duce la accidentarea
personală sau a altor persoane;
accesul in incinta bazei sportive cu animale de companie, biciclete, role,
skatebord, scutere, atv-uri sau alte mijloace/obiecte care pot duce la degradarea
sau murdărirea terenului;
comportamentul indecent;
limbajul vulgar.

Art. 3 Accesul pe terenul de sport se face numai după achitarea tarifului de
utilizare, cu următoarele precizări:
a) utilizatorii terenului de sport își asuma riscurile oricăror lovituri sau
traumatisme ce pot surveni in timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței
de joc cat si utilizării necorespunzătoare a elementelor din dotare bazei
sportive, atât a celor suferite de ei cat si pentru cele cauzate terțelor persoane
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aflate pe suprafața de joc in timpul desfășurării activității sportive.
Administratorul bazei sportive nu va fi răspunzător pentru nici un incident,
traumatism, altercație, vătămare corporala, responsabilitatea aparținând
exclusiv utilizatorilor terenului de sport;
b) administratorul bazei sportive nu este răspunzător pentru pierderea sau
deteriorarea lucrurilor personale precum si pentru obiectele de preț ale
utilizatorilor terenului de sport;
c) utilizatorii terenului de sport răspund personal pentru orice fapta de încălcare
a normelor de conviețuire, a ordinii si liniștii publice in incinta și imediata
vecinătate a terenului de sport. Administratorul va sesiza si după caz va
acorda sprijinul necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice
sau pentru identificarea si luarea masurilor împotriva persoanelor care au
încălcat liniștea publica;
d) accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifica si
adecvata curata si diferita de incaltamintea de strada (interzisa incaltamintea
sport cu filet sau crampoane de metal );
Art.4. (1) Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc in următoarele cazuri:
a) nerespectării prezentului regulament;
b) folosirii unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cat
si daca are un comportament care sa prejudicieze valorile sociale;
c) tulburării liniștii publice in timpul folosirii terenului de sport, prin
producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigate si larma de
intensitate mare, in special in orele de liniște prevăzute de lege;
d) nerespectării in mod repetat a observaților administratorului bazei
sportive;
e) săvârșirii oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei
conduite sportive sau de oricare alta natura;
f) nerespectarea intervalului orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare.
Pentru faptele săvârșite, persoana fizica sau juridica care a închiriat
terenul și care prin cererea de folosire a acestuia a luat la cunoștința si si-a
însușit prevederile prezentului regulament, este obligat sa comunice datele de
identificare ale persoanei sau persoanelor care au săvârșit aceste fapte. In caz
contrar este direct răspunzător.
DIRECTOR,

2

