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REGULAMENT DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT
DE LA BAZA SPORTIVĂ NR.2 A U.P.T

 ACCESUL
Accesul gratuit în Sala de Sport este permis următoarelor categorii:
-

-

-

studenţilor U.P.T. anul I şi II, înscrişi la cursul de bază, disciplina educaţie
fizică şi sport, conform orarului afişat de Catedra de Educaţie Fizică şi Sport,
U.P.T. şi în prezenţa cadrului didactic ;
studenţilor U.P.T. care desfăşoară activităţi sau competiţii sportive în
colaborare cu Ligile Studenţeşti şi Catedra de Educaţie Fizică şi Sport, în
prezenţa cadrului didactic/reprezentantului Ligii ;
cadrelor didactice U.P.T. pe baza programării şi repartizării pe facultăţi ;
echipelor sportive de performanţă ale U.P.T., conform aprobării date de
către conducerea U.P.T ;

Accesul cu plată în Sala de Sport este permis colaboratorilor sau altor categorii
de participanţi pe bază de cotizaţie. Se recomandă închirierea pe o perioadă de 1 an
calendaristic sau minim 6 luni, a sălii.
 TARIFE:
‐ jocuri sportive: volei, baschet: 100 lei / 90 min;
‐ tenis de câmp: 75 lei / 90 min;
 ORAR (module de 90 minute ):
‐ Studenţii U.P.T., la orele de Educaţie Fizică şi Sport : Luni‐Vineri 8.00 ‐
17.30;
‐ Celelalte categorii de utilizatori, cu programare prealabilă:
Luni‐Vineri 17.30 ‐ 23.30 ;
Sâmbătă‐Duminică 08.00 ‐ 23.30

Persoanele care practică activităţi sportive pe aceste terenuri, au următoarele
obligaţii :
‐ să folosească în mod corect bunurile aflate în incinta;
‐ să păstreze ordinea şi curăţenia ;
‐ să aibă echipament adecvat .
În incinta sălii de sport este interzis:
‐ să se introducă şi să se consume băuturi alcoolice;
‐ să se fumeze;
‐ să se manifeste orice alt comportament care poate duce la
accidentarea personală sau a altor persoane;
‐ comportamentul indecent .
Program eliberări legitimţii de acces: marţi şi joi, între orele 12,00 – 15,00,
Baza Sportivă nr. 1 Politehnica, Cămin 2MV, et. I, camera1.
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INDICAŢII PRIVIND UTILIZAREA
SĂLII DE SPORT

-

-

Utilizatorii sălii de sport sunt obligaţi să respecte normele de igienă în ceea
ce priveşte echipamentul: echipament complet sport, curat (pantofi sport
de sală, şort, tricou sau trening) şi utilizarea corectă a materialelor sportive;
Manevrarea stâlpilor de tenis de câmp şi volei se va face în prezenţa
cadrului didactic sau a îngrijitorului de la bază;
Grupurile îşi vor desfăşura activitatea numai în prezenţa profesorului de
educaţie fizică sau a antrenorului;
Fumatul, consumul de alcool şi orice comportament necivilizat sunt
interzise.

