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REGULAMENTUL 

de funcţionare a bazei sportive 
 

 

CAPITOLUL I 

Cadrul general 

Art.1. Accesul şi activitatea în cadrul bazei sportive a Institutului Teologic Adventist 

sunt reglementate de prezentul regulament. Baza sportivă a campusului Institutului este 

compusă din: terenul de tenis, terenul de fotbal, terenul de volei şi sala de sport. 

Art. 2. Baza sportivă este un bun al întregului campus, pus la dispoziţia studenţilor, 

personalului şi tuturor celor care locuiesc în incinta campusului ITA. 

 

CAPITOLUL II 

Acces şi utilizare 

 

Sala de sport 

Art. 3. Accesul în sala de sport este permis numai după achitarea la casierie a 

abonamentului lunar. Cuantumul taxei pentru abonamentul lunar este stabilit de Consiliul de 

administraţie şi comunicat prin afişare la avizierul Institutului. 

Art. 4. Nu se permite accesul în sala de sport fără legitimaţie. Legitimaţia se ridică de 

la pedagog sau de la administrator după achitarea abonamentului lunar. 

Art. 5. Accesul în sală este permis numai cu echipament sportiv corespunzător. 

Art. 6. Antrenamentul efectuat în încălţăminte de stradă şi fără prosop este interzis. 

Art. 7. Se va evita vorbirea la telefon, urcarea şi coborârea pe/de pe banda de 

alergare când aceasta este în funcţiune. Este interzisă depăşirea vitezei maxime pe care o 

puteţi utiliza la benzile de alergat. 

Art. 8. Se recomandă o atenţie sporită la încărcarea aparatelor cu greutăţi prea mari, 

la cabluri, scripeţi şi greutăţi suspendate sau în mişcare şi se va evita poziţionarea în raza de 

acţiune a aparatului folosit de o altă persoană. 

 

Terenul de tenis 

Art. 8. Accesul şi intrarea pe terenul de tenis se face numai după achitarea unei  taxe 

care se achită la pedagog. Cuantumul taxei este stabilit de Consiliul de administraţie şi 

comunicat prin afişare la avizierul Institutului. 
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Art. 9. Orice persoană care intră în incinta terenului trebuie să se prezinte la pedagog 

înainte de a începe să joace. 

Art. 10. Studenţii pot rezerva terenul de tenis prin telefon sau personal la pedagog. 

Rezervările pot fi anulate cu cel puţin 4 ore înainte pentru a evita taxarea rezervării. 

Rezervările anulate din cauza intemperiilor se reprogramează sau taxa va fi returnată. 

Art. 11. Toţi jucătorii sunt obligaţi să poarte echipament adecvat în timpul jocului. 

Acesta include tricou şi pantofi de tenis. 

Art. 12. Cel mult 4 jucători în acelaşi timp au voie pe terenul de tenis. 

Art. 13. Jucătorii care au depăşit timpul de joc vor fi taxaţi cu intervale de 30 de 

minute. 

Art. 14. Diverse obiecte sau mingile cu care nu se joacă trebuie îndepărtate din 

suprafaţa de joc pentru a evita accidentările sau rănirile. 

 

Terenurile de fotbal şi volei 

Art. 15. Pentru utilizarea terenurilor de fotbal şi volei nu se percepe taxă. 

Art. 16. Toţi jucătorii sunt obligaţi să poarte echipament adecvat tipului de activitate 

sportivă sau recreativă. 

 

CAPITOLUL III 

Norme generale de comportament şi igienă 
Art. 17. Studenţii au obligaţia să menţină ordinea şi curăţenia în incinta bazei 

sportive şi îşi asumă răspunderea pentru acţiuni care încalcă ordinea publică.  

Art. 18. Se recomandă menţinerea unei ţinute decente şi folosirea unor parfumuri de 

intensitate scăzută sau medie. 

Art. 19. Mâncarea şi băutura (cu excepţia apei) nu sunt permise pe terenuri sau în 

sala de sport. Eventualele resturi sau ambalajele, vor fi colectate şi aruncate în locurile 

special amenajate. 

Art. 20. Fumatul este interzis în orice locaţie din campus atât în interior, cât şi în 

exterior.  

Art. 21. Înjurăturile, insultele precum şi gesturile indecente sunt interzise. Tonul 

discuţiilor va fi redus la minimum; 

Art. 22. Studentul este obligat să utilizeze cu grijă şi în mod adecvat echipamentul 

sportiv, în mod contrar el îşi asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot 

surveni în urma utilizării lui neadecvate. 

Art. 23. Lovirea şi degradarea intenţionată a oricărei suprafeţe este interzisă. În cazul 

în care echipamentul şi/sau dotările se deteriorează din vina studentului, persoana în cauză 

va acoperi toate cheltuielile materiale pentru înlăturarea deteriorărilor produse de către el, 

echipamentului sportiv sau bunului respectiv şi/sau reparaţiile necesare. 

Art. 24. Este interzis accesul cu animale de companie în incinta bazei sportive. 

Art. 25. Este interzisă accesarea bazei sportive pentru persoanele care au în 

momentul  respectiv o boală contagioasă. 

Art. 26. Pentru orice tip de sport sau activitate fizică se recomandă încălzirea 

prealabilă de 10 min. 
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Art. 27. Este interzis, în mod categoric, portul de  arme albe, de foc, cu gaze etc.  

Art. 28. Responsabilitatea asupra obiectelor de valoare lăsate în vestiar, cât şi a celor 

pierdute/uitate în vestiar, aparţine în exclusivitate persoanei în cauză. Obiectele găsite vor fi 

păstrate pentru o perioadă scurtă de timp. 

Art. 29. Nerespectarea obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentului regulament 

vor fi aduse la cunoştinţa comisiei de etică care va analiza cazul şi va acorda sancţiunile de 

rigoare. 

Art. 30. Prezentul regulament  a fost adoptat în şedinţa Senatului ITA din data de 18 

ianuarie 2012 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată. Regulamentul poate fi modificat 

prin votul aceluiaşi organism emitent. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Ion TOMA 

 


