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REGULAMENT 

Pentru utilizarea sălii de sport 
 

1. Intrarea în sală de sport se face numai în echipament corespunzător (adidaşi cu talpă albă), folosindu-
se în mod obligatoriu vestiarele. 

2. Intrarea în sală se face numai însoţiţi de cadrele didactice, instructori sau antrenori. 

3. Persoanele care NU sunt incluse în activităţile sportive organizate şi  convenite prin contract, NU sunt 
autorizate să participe la activităţi, deci intrarea lor în incinta instituţiei este STRICT INTERZISĂ. 

4. Se interzice intrarea în sală cu gumă de mestecat. 

5. Se interzice fumatul, atât în sală,  cât şi în vestiare şi duşuri. 

6.   Se interzice introducerea de băuturi alcoolice, droguri, arme albe, brichete, chibrituri, etc. 

7.   Se interzice introducerea animalelor de companie în incinta unităţii de învăţământ.  

8.  Se interzice aruncarea flacoanelor cu apă pe pardoseala sălii de sport, pentru a se evita  pericolul de 

accidentare. 

9.  Este strict interzis a  se  umbla la panoul electric, la instalaţia electrică respectiv la instalaţia termică. 

10. Se vor respecta cu stricteţe normele de igienă impuse de folosirea grupurilor  sanitare.    

11. Se va respecta ordinea, curăţenia şi disciplina, atât în sală, cât şi în vestiare.  

12. Se vor folosi, în mod obligatoriu, coşurile de gunoi din anexe.  

13. Orice nereguli sesizate cu stricteţe, referitoare la încălcarea normelor de igienă impuse de folosirea 

grupurilor sanitare şi a duşurilor, vor fi sancţionate conform contractului. 

14. La orice deschidere (avarie) a instalaţiilor de încălzire sau sanitare va fi anunţat imediat portarul 

instituţiei. 

15. Orice stricăciuni care se produc în timpul programului se sancţionează conform contractului de 

închiriere/colaborare. 

16. Perturbarea liniştii publice, respectiv comportamentul neadecvat (limbaj neadecvat, introducerea 

băuturilor alcoolice, fumatul în incinta sălii de sport, vestimentaţia neadecvată pentru o instituţie de 

învăţământ) care prejudiciază imaginea instituţiei va duce, de asemenea, la rezilierea contractului de 

închiriere/colaborare. 

17. Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine rezilierea imediată a contractului de 

închiriere/colaborare.  
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