
PALATUL COPIILOR CLUJ 
 

REGULAMENTUL BAZINULUI DE ÎNOT 
 

Art 1. Accesul la bazinul de înot este permis numai copiilor/elevilor înscrişi la cursurile de înot-împreună cu cadrul didactic-, precum şi a altor 
persoane cărora li s-a aprobat accesul la bazinul de înot. 

 
Art. 2. Persoanelor cărora li s-a aprobat accesul la bazinul de înot li se vor întocmi legitimaţii speciale de bazin, care vor conţine toate datele 

necesare de identificare, inclusiv fotografia titularului. 
 
Art. 3. Orarul de funcţionare al bazinului de înot este cel anexat prezentului regulament. 
 
Art. 4 (1) În cadrul bazinului de înot ESTE OBLIGATORIE respectarea întocmai a exigenţelelor solicitate de asigurarea bunei funcţionări a 

acestuia (portul de cască, ochelari de protecţie, costum de baie, efectuarea duşului etc). 
            (2) Persoanele care poartă părul mai lung de 2 cm sunt obligate să poarte necondiţionat cască. 
            (3) Pentru eliminarea situaţiilor nedorite, a evitării producerii accidentelor, săriturile în bazin sunt cu desăvârşire interzise. 
            (4) Este interzis accesul la bazin al persoanelor aflate sub influienţa băuturilor alcoolice, chiar dacă posedă legitimaţie specială de bazin. 
 
Art. 5. (1) Personalul administrativ desemnat să asigure buna funcţionare a bazinului precum şi profesorul de înot vor urmări respectarea normelor 

susmenţionate. 
             (2) Personalul administrativ de supraveghere anume desemnat este autorizat sa ia măsurile legale necesare pentru asigurarea respectării 

normelor stabilite. 
 
Art. 6. Accesul în bazin a persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze este strict interzis. 
 
Art. 7. Curăţarea, dezinfecţia, dezinsecţia clădirii bazinului deratizarea şi evacuarea deşeurilor se va efectua în condiţiile stabilite de art. 50 – 54 ale 

Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, cu modificările ulterioare. 
 
Art. 8. (1) Dotările sanitare organizate separat pe sexe, potrivit prevederilor art 67 ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 vor fi utilizate 

corespunzător în concordanţă cu prevederile normelor de igienă în vigoare. 
            (2) Spălarea şi dezinfecţia bazinului se va efectua cu respectarea prevederilor art 71 – 73 ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997. 

 
Art. 9. (1) Accesul părinţilor în incinta bazinului ESTE PERMIS NUMAI ÎN SALA DE AŞTEPTARE. 



       (2) Personalul administrativ desemnat pentru buna funcţionare a bazinului răspunde de asigurarea corectă a accesului la bazin în timpul 
programului precum şi de curăţenie. 

 
Art. 10. (1) Profesorii de înot se preocupă de buna derulare a programului la bazin răspunzând de desfăşurarea metodică a orelor, de siguranţa 

copiilor în incinta bazinului şi până la părăsirea de către aceştia a clădirii bazinului. 
(2) De asemenea profesorii de înot, pe timpul desfăşurării programului la bazin, îndeplinesc totodată şi atribuţiile de salvamar. 

 
Art. 11. (1) Copiii/elevii înscrişi la cursul de înot vor prezenta înainte de începerea cursului, un act medical oficial care să ateste starea de sănătate 

clinică precum şi faptul că sunt apţi să participe la activităţile respective. 
(2) Persoanele cărora li s-au eliberat legitimaţii îşi asumă integral răspunderea pentru activitatea din bazin. 

 
Art. 12. (1) Prezenţa la ora de curs se efectuează cu 10 minute înaintea începerii acesteia. 

(2) Cursanţii vor poseda în mod obligatoriu costum de baie, şlapi şi prosop, dezechiparea efectuându-se doar în vestiar, iar accesul la bazin 
doar în prezenţa profesorului de înot. 

(3) Înaintea intrării în apă se va folosi în mod obligatoriu duşul. 
(4) Obiectele de valoare aflate asupra cursanţilor se vor preda la începutul cursului profesorului sau părinţilor. 
(5) Pe durata cursului nu este permisă folosirea gumei de mestecat şi a bomboanelor. 
(6) În incinta bazinului este interzis jocul cu mingea sau cu alte obiecte. 
(7) ACCESUL ÎN ZONA VESTIARELOR SE FACE NUMAI ÎN ŞLAPI. 

 
Art. 13. (1) Programul de antrenament este obligatoriu pentru profesori, antrenori şi sportivi, în conformitate cu orarul stabilit. 
         (2) În cadrul orelor de antrenament au acces la bazin în mod exclusiv doar sportivii şi profesorii. 
 
Art. 14. Tuturor persoanelor care au acces la bazin le revine obligaţia strictă de a respecta următoarele: 
 intrarea la bazin se face obligatoriu în echipamentul respectiv fiind interzisă ţinuta de stradă; 
 este strict interzisă introducerea în incinta bazinului a băuturilor alcoolice, sticlelor cu alte băuturi, mâncare, fruncte etc; 
 în incinta clădirii baznului, FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS. 
 
Art. 15. ESTE INTERZISĂ ATINGEREA GEAMURILOR BAZINULUI DE CĂTRE COPII SAU ÎNSOŢITORII ACESTORA. 

 
Art.16. NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT ATRAGE DUPĂ SINE SUSPENDAREA DREPTULUI DE 

ACCES LA BAZIN. 


