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Prezentul Regulament stabileşte raporturile dintre personalul din administraţie şi beneficiari
privind utilizarea bazei de nataţie, drepturile şi obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile ce îi pot fi aplicate
beneficiarului, în scopul desfăşurării corespunzătoare a activităţii didactice, sportive, educative şi de
agrement.
Conducerea UTCN îşi rezervă dreptul de a opera modificări asupra prezentului regulament ori de
câte ori constată necesitatea acestui lucru.
UTCN îşi declină pe deplin responsabilitatea pentru toate problemele create de către beneficiarii
Complexului de Nataţie, prin nerespectarea prevederilor prezentului regulament (accidente, distrugeri,
etc).
I. Prevederi generale:
Bazinul mare exterior are adâncimea de 2.00 m şi poate fi utilizat doar de cei care ştiu să înoate;
numărul maxim de persoane aflate simultan în bazin este de 150.
Bazinul mare interior are adâncimea cuprinsă între 1.80 - 4.00 m şi poate fi utilizat doar de cei
care ştiu să înoate; numărul maxim de persoane aflate simultan în bazin este de 105.
Bazinul mic interior are adâncimea de 1.40 m şi poate fi utilizat doar de cei care ştiu să înoate;
numărul maxim de persoane aflate simultan în bazin este de 20.
a) Accesul la bazinele din cadrul Complexului de Nataţie al UTCN este permis (în afara
personalului tehnic, administrativ şi de control al UTCN) următoarelor categorii de persoane:
- abonaţilor complexului sportiv sau celor ce achiziţionează bilete de intrare (pentru orele
destinate publicului);
- sportivilor de la secţiile de înot şi polo ale cluburilor cu care UTCN are contracte, precum şi
antrenorilor acestora (în orele destinate cluburilor sportive); în zilele când se desfăşoară
competiţii, au acces şi arbitrii şi delegaţiile oficiale ale echipelor participante.
b) Calitatea de abonat al Complexului de Nataţie al UTCN poate fi obţinută doar în urma
semnării personale -la Rectoratul UTCN- a unui „Contract de prestări servicii” şi a unei
declaraţii privind acceptul tuturor prevederilor prezentului regulament, precum şi acceptul
condiţiilor tehnico-materiale existente la Complexul de Nataţie. Cluburile sportive pot
desfăşura activităţi de antrenament doar în urma semnării -la Rectoratul UTCN- a unui
„Contract/Protocol de colaborare” şi a unei declaraţii privind acceptul tuturor prevederilor
prezentului regulament, precum şi acceptul condiţiilor tehnico-materiale existente la
Complexul de Nataţie.
c) Cursurile de iniţiere în înot (copii, dar şi alte categorii de vârstă) pot fi susţinute doar de către
antrenori cu atestat ai cluburilor aflate sub contract cu UTCN şi/sau antrenori cu atestat ce
activează ca PFA, sub contract de colaborare cu UTCN.
d) Orarul de funcţionare a Complexului de Nataţie -aprobat de către Biroul Consiliului de
Administraţie al UTCN- va fi afişat într-un loc vizibil, la intrarea în incintă.
Respectarea orarului de funcţionare a Complexului de Nataţie este obligatorie pentru toate
categoriile de persoane menţionate mai sus;
e) În cazul în care desfăşurarea competiţiilor sportive necesită modificarea orarului aprobat,
modificarea va fi afişată într-un loc vizibil, la intrarea în incintă, cu cel puţin 3 (trei) zile
calendaristice în avans.
f) În scopul menţinerii disciplinei şi a siguranţei publicului din perimetrul bazinelor,
salvamarul/salvabazinul şi personalul Complexului de Nataţie al UTCN are autoritate deplină,
ce se poate manifesta inclusiv în evacuarea persoanelor ce nu respectă prezentul regulament.
g) Intrarea în incintă a sportivilor sau a copiilor de la grupele de iniţiere în înot este permisă
numai în prezenţa antrenorului şi, respectiv, a instructorului. Aceştia au responsabilitatea ca –
la terminarea programului de antrenament sau instruire- să îşi însoţească “elevii” până la
ieşirea din incinta complexului.
h) Minorii sub 12 ani care doresc să practice activităţi de nataţie, în afara antrenamentelor unor
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i)
j)
k)
l)

cluburi (deci, pe cont propriu), trebuie să fie însoţiţi în incinta Complexului de Nataţie de
către adulţi, care au datoria de a-i supraveghea, pe toată durata perioadei când aceştia se află
în incintă.
Pentru a putea practica activităţi sportive, se recomandă ca persoanele în cauză -în special
copiii- să nu servească mâncare cu mai puţin de 3 ore faţă de momentul intrării în complex.
Biletele de intrare eliberate publicului sunt valabile pentru o singură intrare, doar în ziua
achiziţionării lor.
Biletele si/sau abonamentele eliberate publicului sunt valabile pentru unul dintre bazinele
Complexului de Natație, intrarea la bazinul exterior poate fi restricționată pe timpul verii;
Este obligatoriu ca toţii copiii mai mici de 3 ani să poarte scutece pentru înot.

II. Persoanele care au acces la bazinele din incinta Complexului de Nataţie al UTCN beneficiază de:
a) acces la bazine, conform orarului aprobat şi afişat la intrarea în incintă, precum şi abilităţilor
de practicare a nataţiei; în timpul sezonului de vară, în cazuri de excepţie, publicul poate fi
restricţionat să-şi desfăşoare activităţile în bazinul exterior al Complexului de Nataţie,
b) calitate constantă a apei de îmbăiere, verificată chimic şi microbiologic ;
c) temperatură constantă şi agreabilă a apei din bazine, astfel: bazinul mare interior la o
temperatură cuprinsă între 26-28°C, iar bazinul mic interior la o temperatură cuprinsă între
28-30°C; bazinul mare exterior (deschis doar pe perioda sezonului estival) la o temperatură
cuprinsă între 24-26°C;
d) serviciu de salvamar/salvabazin, pe toată durata programului de funcţionare a bazinelor;
e) servicii medicale de prim-ajutor (în caz de nevoie), pe toată durata programului de funcţionare
a bazinelor;
f) acces la duşuri şi grupuri sanitare (toalete);
g) acces la garderobă (pentru ştrand) şi acces la vestiare cu cabine de schimb şi dulapuri de haine
(pentru bazinul interior);
h) posibilitatea de a păstra obiectele de valoare în seiful de la casierie, pe toată perioada utilizării
Complexului de Nataţie ;
i) dreptul de a sesiza şi de a consemna în «Condica de observaţii» (aflată la casierie), orice
propuneri, observaţii şi nereguli constatate;
* OBSERVAŢIE: Însoţitorii copiilor minori, pot avea acces şi la vestiare, dar doar pe
perioada echipării/dezechipării minorilor şi doar echipaţi corespunzător (cu echipament
sportiv de tip «trening» şi protectori de încălţăminte pentru păstrarea igienei sau şlapi - din
dotarea proprie a acestora !).
III. Persoanele care folosesc spaţiile Complexului de Nataţie al UTCN, au următoarele obligaţii:
a. să solicite intrarea în zona bazinelor doar dacă au achitat -în prealabil, la casieriecontravaloarea biletului de acces sau a abonamentului corespunzător; să prezinte obligatoriu
legitimaţia de acces sau bonul de casa;
b. să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de Nataţie (afişat la
intrarea în incintă);
c. să păstreze ordinea, curăţenia şi liniştea în toată incinta bazei de nataţie;
d. să posede şi să utilizeze echipament adecvat activităţilor de nataţie: costum de baie, cască de
protecţie capilară, şlapi, prosop/prosoape; se recomandă folosirea ochelarilor acvatici;
e. să treacă la echipamentul descris mai sus, imediat după intrarea în incinta Complexului de
Nataţie, depunând ţinuta (hainele, încălţămintea) “de stradă” şi celelalte obiecte personale (ce
exced echipamentul sportiv şi de protecţie) în dulapul ce corespunde cheii atribuite la intrare;
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înainte de părăsirea vestiarului în scopul intrării în zona bazinelor, să se asigure de faptul că
dulapul este închis şi cheia acestuia se află în posesia sa;
f. înaintea intrării în apă -în echipamentul descris mai sus- să urmeze, în mod obligatoriu,
circuitul igienico-sanitar iniţial necesar, descris astfel :
- utilizare toalete ;
- spălare la duş, cu săpun/gel de duş, după folosirea duşului utilizatorul are
obligaţia de a închide robinetul.
- deplasarea cu şlapi, până la intrarea în apă, iar accesul în bazine se face pe scări.
g. să se supună observaţiilor/indicaţiilor/recomandărilor salvamarului şi ale personalului de
serviciu, atât în momentul intrării în bazin, cât şi pe toată perioada utilizării bazei
Complexului de Nataţie;
h. în timpul activităţii de înot, să respecte regula că sensul de deplasare pe culoarul de înot este
mereu partea dreaptă a acestuia (faţă de linia de marcaj de pe fundul bazinului);
i. după încheierea activităţii sportive, la ieşirea din bazin, să urmeze circuitul igienico-sanitar
final necesar, descris astfel :
- deplasarea cu şlapi, până la zona de duşuri;
- spălarea la duş, cu săpun/gel de duş; după folosirea duşului utilizatorul are obligaţia de a
închide robinetul.
- deplasarea cu şlapi, până la vestiare .
* OBSERVAŢIE : deplasările cu şlapii uzi se vor face cu atenţie maximă, în vederea evitării
alunecării şi căderii ;
j. să îşi schimbe (doar în cabinele de echipare/dezechipare din zona vestiarelor) echipamentul
sportiv şi de protecţie cu ţinuta (hainele şi încălţămintea) “de stradă” ce au fost depuse în
dulapul corespunzător cheii atribuite la intrarea în complex ;
k. să predea cheia de la dulapul-vestiar, la casierie, la ieşirea din Complexul de Nataţie;
l. să utilizeze toată baza materială a Complexului de Nataţie în conformitate cu regulile
exploatării normale; în cazul producerii de pagube, ca urmare a exploatării defectuoase,
persoanele vinovate vor trebui să suporte -integral- paguba produsă.
m. să predea la casierie orice obiect găsit în incinta Complexului de Nataţie, care nu îi aparţine
(astfel încât pierzătorul să îl poată recupera de acolo, pe baza unei solicitări, însoţită de o
descriere cât mai exactă).
* OBSERVAŢII SUPLIMENTARE, CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE ANTRENORILOR DE
LA CLUBURILE SPORTIVE ŞI ALE INSTRUCTORILOR CE ACTIVEAZĂ CA PFA
a. Antrenorii şi instructorii se vor ocupa de asigurarea posibilităţii de acces la Complexul de
Nataţie al UTCN, pentru sportivii şi « elevii » lor, pe baza unei legitimaţii nominale, cu poză,
valabilă doar pentru perioada antrenamentelor şi care va trebui vizată periodic.
b. Antrenorii şi instructorii au obligaţia să trimită periodic sportivii sau “elevii” la controlul
medical şi - în vederea evitării infectării apei şi a îmbolnăvirii celorlalţi membri ai
colectivităţii - să nu-i primească la activităţile sportive pe cei ce nu posedă aviz medical, în
termen de valabilitate.
c. Antrenorii şi instructorii au obligaţia de a respecta întocmai prevederile prezentului
regulament şi de a se conforma avertizărilor şi recomandărilor făcute prin afişele şi panourile
de avertizare din incinta Complexului de Nataţie, precum şi celor transmise verbal de către
personalul de conducere al acestuia (Şef Complex Nataţie şi adjunctul acestuia).
d. Antrenorii şi instructorii au obligaţia de a-şi instrui sportivii/”elevii” în utilizarea dotării
Complexului de Nataţie şi în a-i determina să nu alerge, să nu se îmbrâncească, să nu acceseze
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e.

f.

g.

h.
i.

trambulina sau pasarela, să nu se joace cu mingea în sala de forţă şi/sau în jurul bazinelor de la
interior şi în a avea un comportament civilizat în tot complexul, pe toată perioada
antrenamentului.
Antrenorii şi instructorii au obligatia ca -în cazul în care sunt nevoiţi să absenteze la o şedinţă
de antrenament sau instruire- să desemneze (prin împuternicire scrisă personal!), un înlocuitor
corespunzător (atestat), care să fie adus la cunoştinţa conducerii bazinului şi acceptat de către
aceasta, până la momentul începerii activităţii.
Antrenorii şi instructorii au obligaţia de a verifica personal ţinuta tuturor sportivilor şi
elevilor, controlând şi dacă aceştia au respectat cu stricteţe toate regulile de igienă personală
enunţate mai sus.
Antrenorii şi instructorii sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul
antrenamentului, precum şi pentru orice stricăciune provocată bazei sportive. Pentru evitarea
acestor evenimente şi situaţii neplăcute, antrenorii şi instructorii trebuie să ia -din timp- toate
măsurile necesare pentru a preveni absolut orice problemă care ar putea provoca neajunsuri
copiilor, secţiilor/cluburilor din care fac parte, părinţilor sau aparţinătorilor, sau bazei
Complexului de Nataţie.
Antrenorii şi instuctorii nu vor părăsi incinta Complexului de Nataţie înainte de a se asigura că
toţi sportivii sau elevii lor au părăsit-o, în deplină siguranţă.
În orice problemă organizatorică pe care nu o au în zona de influenţă, antrenorii şi instructorii
se vor adresa şefului de complex, care are responsabilitatea de a încerca să îi susţină deplin,
în această direcţie de organizare impecabilă a activităţilor desfăşurate la Complexul de Nataţie
al UTCN.

IV. Facilităţi acordate studenţilor, angajaţilor, altor categorii:
a. Prioritate la utilizarea Complexului de Nataţie al UTCN are activitatea didactică a studenţilor
din cadrul UTCN, conform orarului întocmit de cadrul didactic responsabil, aprobat în baza
Programului de Învăţâmânt şi a structurii anului universitar.
Responsabilul de la disciplina “Educaţie fizică” va prezenta -semestrial- administratorului
Complexului de Nataţie, şi prorectorului “TAP”, orarul didactic.
b. De reducerea tarifelor de utilizare a Complexului de Nataţie al UTCN vor putea beneficia,
următoarele categorii:
 Angajaţii, membrii familiilor angajaților UTCN (copiii până la vârsta de 24 ani)
 studenţii UTCN;
 pensionarii;
 persoanele cu dizabilităţi;
 copiii, elevii şi studenţii altor instituţii de învăţământ superior.
c. Persoanele care beneficiază de reduceri la tarifele de utilizare a Complexului de Nataţie al
UTCN vor prezenta -la fiecare intrare- legitimaţia de serviciu, carnetul de student sau orice alt
document în termen de valabilitate, care justifică reducerea.
V. În incinta Complexului de Nataţie al UTCN se interzic:
a. accesul persoanelor care suferă de boli transmisibile, prezintă plăgi deschise, micoze, dermatite,
dermatoze sau orice altă boală care pune în pericol sănătatea celorlalte persoane;
* OBSERVAŢIE: Persoanele suferinde de afecţiuni pulmonare, cardiace, sau alte afecţiuni
grave îşi asumă pe deplin răspunderea în ceea ce priveşte utilizarea facilităţilor oferite în cadrul
Complexului de Nataţie.
b. accesul minorilor în zona bazinelor, neînsoţiţi sau nesupravegheaţi;
c. accesul persoanelor în stare de ebrietate sau sub influenţa narcoticelor;
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d. introducerea şi consumul de băuturi alcoolice, în tot perimetrul Complexului de Nataţie;
introducerea şi consumul de orice tip de băuturi răcoritoare şi de orice tip de alimente, în
perimetrul bazinelor interioare (excepţie fac doar spaţiile special amenajate);
e. fumatul (în toată incinta Complexului de Nataţie, cât şi în spaţiile adiacente, de la interior);
excepţie fac doar spaţiile special amenajate şi marcate, ale bazinului exterior;
f. introducerea în incintă a animalelor, de orice fel;
g. deplasarea în ţinută “de stradă”, în perimetrul bazinelor interioare;
h. alergatul sau manifestarea oricărui alt comportament care poate duce la accidentarea personală
sau a celor din jur;
i. deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor şi nici staţionarea pe acesta;
j. săriturile în apă din alergare;
* OBSERVAŢIE: Săriturile în apă (de pe marginea bazinului sau de pe “block-start”-uri), se
pot face doar dintr-o poziţie statică, cu faţa înspre apă, şi -în mod obligatoriu- fără a deranja
celelalte persoane, prin stropire sau manifestare.
k. practicarea de către public şi de către abonaţi a jocurilor de agrement cu mingea, în apă sau în
imediata vecinătate a bazinelor; excepţie fac doar spaţiile special amenajate şi marcate, ale
bazinului exterior;
l. comportamentul şi limbajul indecent, precum şi conversaţiile cu o tonalitate ridicată;
m. distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate în patrimoniul Complexului de Nataţie;
n. distrugerea sau păstrarea cheii de la dulapul din vestiar, atribuită la intrare.
VI. Prevederi cu privire la eventuale sancţiuni:
a. Comportamentul indecent al beneficiarilor faţă de personalul angajat sau faţă de alţi
beneficiari (injurii, comportament scandalos şi/sau agresiv, limbaj şi gesturi ofensatoare),
duce la interzicerea accesului în bazin şi chiar la anularea abonamentului.
b. Încălcarea repetată a regulilor de igienă conduce la interzicerea accesului în incinta
Complexului de Nataţie şi chiar la anularea abonamentului.
c. Nerespectarea, în mod repetat, a regulilor impuse prin prezentul regulament interzice accesul
persoanelor în cauză.
d. Persoanele stabilite a fi vinovate de producerea de pagube sau distrugeri, prin utilizarea
defectuoasă a bunurilor din dotarea Complexului de Nataţie vor suporta -integral- pagubele
produse.
e. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea
Complexului de Nataţie (dotări, echipamente, spaţii sau oricare bunuri puse la dispoziţie), va
atrage după sine consecinţele prevăzute de reglementările legale în vigoare.
f. Orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvată -pe cât posibil- pe o cale amiabilă, între părţi. În
cazul imposibilităţii de rezolvare pe o asemenea cale, litigiile vor fi rezolvate în instanţă.
VII. Obligaţiile personalului angajat al Complexului de Nataţie al UTCN:
a. Fiecare membru al personalului Complexului de Nataţie trebuie să respecte cu stricteţe
prezentul regulament, atribuţiile din Fişa postului şi sarcinile încredinţate, precum şi
programul de muncă stabilit de către şefii săi ierarhici.
b. Fiecare membru al personalului Complexului de Nataţie trebuie să se prezinte la serviciu în
perfectă stare de sănătate şi de odihnă. Fiecăruia i se interzice cu desăvârşire prezentarea la
serviciu în stare de ebrietate, precum şi consumul de alcool sau narcotice în timpul
programului de muncă.
c. Fiecărui membru al personalului Complexului de Nataţie îi este interzisă introducerea în
incinta instituţiei a bunurilor materiale străine precum şi a persoanelor străine, fără aprobarea
expresă a conducerii UTCN.
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d. Fiecare membru al personalului Complexului de Nataţie trebuie să respecte cu stricteţe
disciplina la locul de muncă şi să militeze pentru promovarea unui climat corespunzător, atât
pentru colegii de muncă, cât şi pentru beneficiarii Complexului de Nataţie.
Pentru cel de-al doilea caz, se subliniază aici necesitatea ca fiecare membru al echipei să
adopte o atitudine plină de respect şi solicitudine, faţă de toţi beneficiarii Complexului de
Nataţie (abonaţi, clienţi plătitori de bilet de intrare, sportivi, cursanţi, aparţinători).
e. Fiecare membru al personalului Complexului de Nataţie trebuie să urmărească respectarea
prevederilor prezentului regulament, atât de către colegii de muncă, cât şi de către beneficiarii
Complexului de Nataţie, semnalând/raportând -în cel mai scurt timp- neregulile observate,
şefilor ierarhici.

Întocmit
Ing. Laurențiu Mândru
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