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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL TERENURILOR 

DE TENIS DIN PARC VEDEA 

 

ART.1 .  1) Inchirierea terenurilor de tenis din Parc Vedea se face telefonic sau personal la Receptia 

Complexului de odihna si recreere “Strand Vedea” din municipiul Alexandria, zilnic, intre orele 

8.00 – 21.00.  

2). Programarea pentru inchirierea terenurilor de tenis se face cu o zi inainte, iar plata se 

face, pe ora, in momentul programarii, la Receptia Complexului. 

ART. 2.  Pentru nerespectarea programarii facute, sumele achitate nu vor fi restituite.  

ART. 3. Toti jucatorii sunt obligati sa poarte echipament adecvat in timpul jocului. Acesta include 

tricou si pantofi de tenis.  

ART. 4. Toti jucatorii sunt obligati sa foloseasca rachete si mingi proprii. 

ART. 5.  Pe terenuri este interzisa introducerea si consumul de bauturi alcoolice sau droguri. 

ART. 6.  Fumatul este interzis pe teren. 

ART.7.  In niciun moment racheta de tenis nu trebuie sa loveasca fileul, suprafata de joc, gardurile 

imprejmuitoare, bancile sau stalpii. 

ART. 8. In niciun moment jucatorii nu trebuie sa se lase pe fileu sau sa sara peste el. 

ART.9. Mingiile cu care nu se joaca trebuie indepartate din suprafata de joc pentru a evita 

accidentarile sau ranirile. 

ART.10. Niciun fel de resturi sau ambalaje nu trebuie lasate pe teren. 

ART.11. Injuraturile, insultele precum si gesturile indecente sunt interzise pe teren. 

ART.12. Maxim 4 jucatori in acelasi timp au voie pe terenul de tenis. 

ART.13.  Este responsabilitatea jucatorilor de a parasi terenul cand timpul de joc a expirat.  



ART. 14. Jucatorii sunt responsabili financiar pentru orice fel de pagube. 

ART.15.  Administratorul terenurilor de tenis nu este responsabil pentru lucrurile uitate sau furate 

din terenuri. 

ART.16.  Plangerile referitoare la orice aspecte ce privesc terenurile de tenis se depun la 

secretariatul Administratiei Domeniului Public Alexandria. 

ART.17.  Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage raspunderea contraventionala. 

Contraventiile stabilite se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda de la 500 lei la 2500 lei, daca 

nu se prevede altfel prin legi , ordonante sau hotarari ale Guvernului. 

ART. 18.  Stabilirea si sanctionarea contraventiilor se face de catre Primar, persoanele imputernicite 

de acesta, politia Locala a Municipiului Alexandria, precum si de ofiterii si subofiterii de politie, 

cadrele si jandarmii operativI, in cazul in care nu se prevede altfel prin legislatia in vigoare. 
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