
 

In vederea asigurarii unei bune functionari si utilizari a bazinului de 
inot, beneficiarii complexului sportiv trebuie sa 
respecte urmatoarele norme de utilizare: 

 
1. Utilizarea bazinului de inot si a zonelor adiacente este posibila 
numai după citirea prezentului Regulament de Utilizare și acceptul 
acestuia. 
2. Bazinul de inot in aer liber va fi deschis incepand cu ora 08:00 si 
se va inchide la ora 20:00, de Luni pana Duminica.  
In afara acestor ore nu este permisa utilizarea bazinului. 
3. Mentionam ca de luni pana vineri intre orele 08:00-12:00 este 
permisa folosirea bazinului doar de catre personalul angajat al 
clubului, instructorii de inot si cursantii acestora. 
4. Capacitatea maxima a piscinei este de 30 persoane. 
5. Utilizatorii isi asuma pe proprie raspundere intrarea in piscina in 
cazul in care nu stiu sa inoate. 
6. Este intrzisa intrarea in piscina cu haine sau pantofi de strada. 
7. Echipamentul obligatoriu: costum de baie, slapi, prosop. 
8. Nu este permisa aruncarea gunoaielor si/sau a resturilor 
alimentare in incinta bazinului de inot sau in zona acestuia, decat la 
cosurile special amenjate. 
9. Accesul cu animale de companie este strict interzis in bazin sau 
in zona bazinului. 
10. Nu este permisa efectuarea de activitati (jocuri cu mingea, 
alergatul, etc) sau orice alt comportament care poate duce la 
accidentarea propriei persoane sau a altor persoane aflate in jur. 



11. Introducerea, utilizarea obiectelor fragile si a tuturor obiectelor 
care pot provoca leziuni sau accidente in incinta bazinului de inot 
este strict interzisa. 
12. Comportamentul indecent, galagios sau orice tip de 
comportament care ar putea deranja pe ceilalti beneficiari sunt 
interzise. 
13. Nudismul in incinta piscinei sau in zonele adiacente acesteia 
este interzis. 
14. Nu sunt permise alergarile si jocurile imprudente pe marginea 
bazinului, se interzic sariturile si impingerea in apa a persoanelor 
aflate pe marginea bazinului. 
15. Nu este permis accesul persoanelor care prezinta rani deschise, 
sufera de boli contagioase sau de orice alta boala care poate pune 
in pericol sanatatea utilizatorilor. 
16. Nu este permis accesul persoanelor aflate in stare de ebrietate 
sau sub influenta unor medicamente sau narcotice. 
17. Se interzice intrarea in bazin fara efectuarea de dus, in 
prealabil. 
18. Copiii cu varste de pana in 12 ani sunt obligati sa frecventeze 
bazinul de inot insotiti de parinti, insotitori sau alte persoane 
autorizate. Adultii insotitori sunt responsabili de orice accident ce 
s-ar putea intampla copiilor pe toata perioada cat se afla in incinta 
zonei acvatice. 
19. Nu raspundem de obiectele lasate nesupravegheate. 
20. Este strict interzis scuipatul, suflatul nasului si urinatul in apa. 
21. Se interzice frecventarea zonei acvatice in prezenta 
simptomelor de boli dermatologice, escoriatiei si a leziunilor de 
piele, chiar daca pielea este protejata de catre orice fel de 
pansamente. 



22. Nu este permisa intrarea in zona bazinului de inot pe role, pe 
bicicleta, pe skateboard, etc. 
23. Va recomandam sa micsorati volumul soneriei telefonului Dvs. 
In zona piscinei, unii dintre utilizatori doresc sa se relaxeze, altii sa 
se concentreze. Va rugam sa nu ridicati tonul vocii. Va veti simti 
foarte bine intr-o comunitate in care se vorbeste cu calm.  
24. Persoanelor care prezinta alergii cunoscute la clor si compusii 
lui le este interzis sa intre in bazinul de inot sau dusurile comune. 
25. Orice persoana care nu respecta normele de utilizare a piscinei 
va trebui sa paraseasca incinta. 
 
 Va rugam sa respectati personalul si sa nu deteriorati bunurile 
complexului: mobilierul, aparatura, instalatiile igienico-sanitare. 
Deteriorarea bunurilor atrage de la sine imputarea acestora 
persoanelor care se fac vinovate. 
 
Baza sportiva “Offside Club” este exonerata de orice obligatie ce 
decurge din producerea oricaror evenimente nedorite, ca urmare a 
utilizarii bazinului de inot si a zonei adiacente. 
  

 
 
 
 


