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REGULAMENT DE ORGANIZARE si  PREVENIRE A ACCIDENTELOR  

 

Organizarea si prevenirea  accidentelor sunt parte integranta a procesului instructiv – educativ si are drept ca 

scop asigurarea celor mai bune conditii de desfasurare a activitatii in procesul de invatamant, a prevenirii 

accidentelor si a imbolnavirilor. 

 

In cadrul Sectiei de schi alpin al Asociatiei Club Sportiv Spando, copiii incepatori, cat si cei avansati sunt mai 

frecvent expusi riscului accidentarii, datorita activitatilor dinamice si variate pe care le desfasoara atat la 

pregatirea pe uscat cat si la pregatirea pe zapada. 

Pentru o cat mai buna prevenire a accidentelor trebuie tinut seama de urmatoarele reguli de organizare si 

prevenire: 

 

REGULI GENERALE DE ORGANIZARE SI  PREVENIRE A ACCIDENTELOR  

LA PREGATIREA PE USCAT 

1. Cursantul poate participa la activitatile clubului doar daca a predat antrenorului un exemplar al acestui 

REGULAMENT semnat cu luat la cunostinta si ADEVERINTA MEDICALA de la medicul de familie 

cu specificatia “clinic sanatos, nu sufera de boli cronice”. 
2. Copilul trebuie sa aiba un echipament adecvat si de protectie: casca, cotiere genunchiere si palmare. 

3. CASCA DE ROLLE/ DE BICICLETA ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOTI PARTICIPANTII LA 

CURS !!! 

4. Echipamentul trebuie sa fie  specific varstei si dezvoltarii fiecaruia in parte. 

5. Echipamentul trebuie sa fie din punct de vedere tehnic, in conditii foarte bune 

6. Copiii sosesc inainea inceperii orei de antrenament pentru a se echipa in liniste si asteapta inceperea 

antrenamentului, fara a deranja ora care este in desfasurare; 

7. La inceputul fiecarei lectii se va  verifica integritatea echipamentului care va fi folosit. 

8. Copiii nu incep activitatea pe role decat la indrumarea si sub supravegherea profesorului. 

9. In momentul incheierii orei, copiii se dezechipeaza, nemaifiind sub supravegherea directa a profesorului. 

10. Profesorii si Partenerii nu sunt responsabili de accidentarile care survin in afara programului de pregatire, 

si in afara spatiului de antrenament; 

11. In timpul desfasurarii orelor, adultii insotitori nu au voie sa intervina in procesul educativ decat in 

situatiile in care profesorul considera ca este necesar;  

12. Distrugerile si deteriorarile spatiului de antrenament si al obiectelor de antrenament puse la dispozitie se 

vor desbagubi in exclusivitate de catre tutorele copilului. 

13. Personalul SPANDO si PARTENERII nu isi asuma responsabilitatea pentru lucrurile uitate/ pierdute in 

locului de desfasurare al activitatii. 

Am luat la cunostinta si sunt de acord cu prezentul regulament, 
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