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REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare al Complexului de Nataţie „Universitas“
aprobat în ședința Senatului Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca din 22.07.2011
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.
I. Persoanele care au acces în incinta Complexului de Nataţie beneficiază de:
a) Accesul la bazin, în intervalul orar afişat.
b) Vestiar cu cabină de schimb şi dulap de haine.
c) Duşuri şi grupuri sanitare.
d) Apa din bazinul mare la o temperatură constantă de 26-28o C, respectiv apa din bazinul mic la o
temperatură de 30-32o C.
e) Calitate constantă a apei de îmbăiere, verificată chimic şi microbiologic.
f) Serviciul de salvamar, aflat la dispoziţie pe tot parcursul programului de funcţionare al bazinului.
g) Program de prim-ajutor pe durata funcţionalităţii bazinului, asigurat gratuit.
h) Dreptul de a sesiza şi de a consemna în condica de observaţii (aflată la casierie), orice propuneri,
observaţii şi nereguli constatate.
i) Însoţitorii beneficiarilor au acces contra-cost la tribună şi grupuri sanitare, iar însoţitorii copiilor
minori, echipaţi corespunzător (cu protectori de încălţăminte pentru păstrarea igienei) şi la
vestiare.
j) Posibilitatea de a păstra obiectele de valoare în seiful de la casierie, pe perioada utilizării
Complexului de Nataţie.
II. Persoanele care folosesc spaţiile Complexului de Nataţie “Universitas”, au următoarele
obligaţii:
a) Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al Complexului de Nataţie (afişat in incintă).
b) Să respecte Regulamentul de utilizare al saunei (afişat la intrarea în saună).
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c) Să aibă echipament adecvat la intrare respectiv: costum de baie complet, cască de protecţie
capilară, şlapi, prosop.
d) Să folosească în mod corect dulapurile de haine din vestiar şi să se asigure că dulapul a fost închis.
La plecare, va preda cheia/brăţara la casierie.
e) Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel
încât, ultima etapă să fie spălarea la duş.
f) Să folosească toaletele înainte de intrarea în apă.
g) Să respecte sensul de înot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreaptă a culoarului.
h) Să se supună observaţiilor şi intervenţiilor salvamarului.
i) Să păstreze ordinea şi curăţenia în incinta bazei de nataţie.
j) Să achite la casierie contravaloarea biletului sau a abonamentului de acces în bazinul mare,
bazinul mic, saune.
k) În cazul producerii de pagube sau a exploatării defectuoase a bunurilor din dotare, persoanele
vinovate să suporte integral paguba produsă.
l) Cadrul didactic responsabil cu activitatea didactică a F.E.F.S.:


să preia grupele de studenţi la începerea programului didactic;



să utilizeze culoarele alocate studenţilor şi să respecte orarul didactic;



să nu permită accesul altor studenţi, persoane străine neimplicate în procesul didactic.

m) La expirarea timpului de închiriere şi la sfărşitul programului de funcţionare, să părăsească incinta
bazinului.
n) Obiectele găsite în incinta Complexului de Nataţie vor fi predate la casierie, de unde se pot
recupera.
III. Facilităţi acordate studenţilor, angajaţilor, altor categorii:
a) Are prioritate activitatea didactică a studenţilor F.E.F.S., conform orarului întocmit de cadrul
didactic responsabil cu specilizarea nataţie, aprobat de Decanul F.E.F.S. în baza Programului de
Învăţâmânt şi a Structurii anului universitar.
b) Studenţii F.E.F.S. care îşi desfăşoară activitatea didactică la disciplinele Nataţie şi Înot terapeutic
au acces gratuit, pe parcursul programului didactic; accesul la bazin fiind însă permis doar în
prezenţa cadrelor didactice de specialitate.
c) Decanatul F.E.F.S. va prezenta, semestrial, administratorului Complexului de Nataţie, orarul
didactic.
d) Vor beneficia de reducerea tarifelor de închiriere, următoarele categorii:


angajaţii şi studenţii UBB.;



pensionarii şi persoanele cu dizabilităţi;



copiii, elevii şi studenţii altor instituţii.
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e) Persoanele care beneficiază de reduceri la tarifele de închiriere vor prezenta legitimaţia de
serviciu/ carnetul de student/ alt document valabil.
IV. În incinta Complexului de Nataţie este interzis:
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. Persoanele
suferinde de afecţiuni pulmonare, cardiace, sau alte afecţiuni grave îşi asumă răspunderea în ceea
ce priveşte utilizarea facilităţilor oferite în cadrul Complexului.
b) Să se introducă şi să consume băuturi alcoolice.
c) Să se fumeze în incinta bazinului şi în spaţiile adiacente.
d) Să se introducă animale în incinta Complexului.
e) Să se alerge sau să se manifeste orice alt comportament care poate duce la accidentarea personală
sau a altor persoane. Săriturile se fac de pe block-start-uri, cu faţa spre apă, fără a deranja celelalte
persoane de pe culoar.
f) Să se practice jocuri de agrement cu mingea, săriturile în apă din alergare, comportamentul
indecent şi conversaţiile cu o tonalitate ridicată.
g) Să se distrugă sau să se sustragă obiecte aflate în patrimoniul Complexului de Nataţie.
h) Să se distrugă/piardă cheia/brăţara de la dulapul din vestiar.
i) Să se deplaseze de pe un culoar pe altul peste marcajul plutitor.
j) Accesul minorilor în bazin neînsoţiţi sau nesupravegheaţi.
k) Deplasarea în incinta bazinului în ţinută de stradă.
V. Sunt sancţionate următoarele fapte:
a) Comportamentul indecent al beneficiarilor faţă de personalul angajat sau faţă de alţi beneficiari
(injurii, comportament scandalos şi agresiv, limbaj şi gesturi ofensatoare), duce la interzicera
accesului în bazin şi la anularea abonamentului.
b) Încălcarea repetată a regulilor de igienă conduce la interzicera accesului în incinta Complexului de
Nataţie.
c) Nerespectarea, în mod repetat, a regulilor impuse prin Regulamentele de Ordine Interioară,
interzice accesul persoanelor în cauză.
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