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REGULAMENT DE UTILIZARE A TERENULUI DE FOTBAL SI /SAU A TERENULUI DE TENIS

Art. 1 Regulamentul in vigoare este stabilit pentru efectuarea normala a activitatilor sportive
ale utilizatorilor terenului de fotbal(tenis), pentru ocrotirea sanatatii lor, precum si in scopul
respectarii ordinii si curateniei in incinta si vecinatatea terenului de fotbal.
Art.2 Cunoasterea, insusirea si respectarea regulamentului de utilizare a terenului de
fotbal(tenis) este obligatorie pentru toate persoanele care frecventeaza suprafata de joc.
Art.3 Accesul pe terenul de fotbal(tenis) se face numai dupa achitarea tarifului de utilizare.
Plata se incaseaza sub forma de numerar sau alta forma legala de plata convenita de comun acord.
Costul serviciilor precum si durata lor, pot fi modificate in conformitate cu decizia administratiei
societatii.
Art.4 Utilizatorii terenului de fotbal(tenis) isi asuma raspunderea pentru riscurile
traumatismelor ce pot surveni in urma utilizarii neadecvate, atat pentru ei cat si pentru tertele
persoane care intra pe suprafata de joc in timpul desfasurarii activitatii sportive. In nici un caz nu
vom fi raspunzatori pentru nici un incident, accident, traumatism, altercatie, vatamare corporala etc.,
responsablitatea apartinand exclusiv utilizatorilor terenului de fotbal.
Art. 5 In cazul deteriorarii sau distrugerii suprafetei de joc, a portilor, gardului, plasei de
imprejmuire sau al altui bun apartinand terenului de fotbal(tenis), persoana in cauza acopera toate
cheltuielile materiale pentru inlaturarea deteriorarilor produse de catre el, si reparatiile aferente. In
cazul in care persoana vinovata nu poate fi identificata, utilizatorii vor acoperi integral daunele
provocate.
Art.6 Utilizatorii pot ramane in incinta terenului de fotbal(tenis), dupa teminarea perioadei
pentru care s-a achitat tariful de utilizare, numai in situatia in care nu exista o alta rezervare si dupa
plata in prealabil a tarifului pentru noua perioada de utilizare.
Art.7 Nu ne asumam responsabilitatea pentru lucrurile personale, precum si pentru obiectele
de pret ale utilizatorilor terenului de fotbal(tenis).
Art.8 Regulamentul va recomanda sa sustineti examenul medical pana la inceperea
frecventarii activitatii sportive deoarece, personal, sunteti responsabil de sanatatea Dvs.
Administratia terenului de fotbal(tenis) nu poarta raspundere pentru suferintele cauzate de
inrautatirea sanatatii Dvs.

Art. 9 Administratia terenului de fotbal(tenis) nu-si asuma raspunderea pentru daunele
pricinuite sanatatii si/sau bunului Dvs. in urma actiunilor ilegale a persoanelor terte.
Art.10 Utilizatorii terenului de fotbal(tenis) isi asuma raspunderea exclusiva pentru
incalcarea ordinii publice si bunelor moravuri in incinta si vecinatatea terenului de fotbal(tenis). In
scopul securitatii utilizatorilor terenului de fotbal(tenis) si tertelor persoane, este interzis, in mod
categoric, de a purta cu sine arma alba, de foc sau cu gaze. Distribuirea si folosirea bauturilor
alcoolice, narcoticelor si fumatul in incinta terenului de fotbal(tenis) este interzisa in mod categoric.
Art.11 Accesul este interzis in incinta terenului de fotbal (tenis)a:
-Persoanelor sub influenta alcoolului sau drogurilor;
-Persoanelor insotite de animale;
-Persoanelor care nu detin incaltaminte de schimb.
Art.12 Utilizatorii terenului de fotbal (tenis)vor parasi imediat suprafata de joc, in cazul:
-nerespectarii prezentului regulament;
-folosirii unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cat si un comportament care
sa prejudicieze buna imagine a societatii noastre;
- nerespectarii in mod repetat a observatiilor adminstratorului terenului de fotbal;
-consumului de droguri, alcool si a substantelor interzise in activitatile sportive (pentru marirea
parametrilor fizici ai organismului);
-nerespectarii perioadei pentru care s-a achitat tariful de utilizare.
Art.13 Alte reguli de utilizare a terenului de fotbal(tenis):
-Incinta terenului de fotbal (tenis)se va pastra in perfecta stare de curatenie;
- Este interzis accesul pe terenul de joc cu seminte;
- Este interzis fumatul pe terenul de joc sau in apropierea acestuia;
- Accesul pe terenul de joc poate fi efectuat cu incaltari specifice sport (exclus accesul cu ghete de
fotbal cu crampoane filetabile);
- Comportamentul indecent precum si actele de vandalism conduc automat la evacuarea de pe
suprafata de joc.

-ACCESUL PE TEREN DE FOTBAL/TENIS:
Terenul de fotbal/tenis poate fi utilizat conform orarului de functionare, pentru desfasurarea
activitatilor sportive de catre urmatoarele categorii de persoane:

a) prescolarii si elevii din sistemul de invatamant si de educatie;
b) asociatiile sportive
c) alte persoane fizice .

Utilizatorii prevazuti la art. 10 lit. a) și b) din prezentul regulament, au acces numai in
prezenta cadrului didactic sau a antrenorului. In aceste situatii, cadrele didactice si antrenorii
răspund de acțiunile și faptele acestora. Calitatea de elev se dovedeste cu carnetul de elev vizat la
zi.
Utilizatorii prevăzuți la art.10 pct. (c) din prezentul regulament, au acces numai dacă
prezintă chitanța de achitare a taxei de utilizare eliberată de casieria Primăriei Sfantu Gheorghe pe
care se va inscrie in mod obligatoriu, data, orele de utilizare, a terenului. având menționat pe
chitanță in mod expres orele și data utilizării (de la.......pana la .....) și numărul de persoane care au
solicitat rezervarea.
- TARIFE DE UTILIZARE: ORAR :Luni –Vineri: 15-22
Sambata-Duminica :8-22
TENIS:
Teren sintetic pe timp de zi :10 lei/60 min
Teren sintetic nocturna:15 lei/60 min

FOTBAL:
Teren de minifotbal pe timp de zi:20 lei/60 min.
Teren de minifotbal nocturna: 30 lei/60 min
Teren mare de fotbal pe timp de zi :500 lei/120 min.
Persoanele care practica activitati sportive pe aceste terenuri,au urmatoarele obligatii:
-sa foloseasca in mod correct bunurile aflate in incinta
-sa pastreze ordinea si curatenia
-sa aiba echipament adecvat
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