Regulamin boiska sportowego wielofunkcyjnego
1. Boisko słuŜy do przeprowadzania programowych zajęć szkolnych, rozgrywek sportowych, treningów,
imprez sportowo-rekreacyjnych.
2. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Kierownictwo obiektu moŜe kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego
korzystania z obiektu.
4. Zajęcia na obiekcie odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu.
5. Boisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00 oraz w soboty i niedziele w
godzinach 9.00 – 21.00.
6. Wstęp na obiekt mają:
- dzieci i młodzieŜ szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera na podstawie zawartych
umów
- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera na podstawie zawartych umów
- zakłady pracy, instytucje, organizacje pod opieką osoby odpowiedzialnej za grupę na podstawie
zawartych umów
- osoby fizyczne i grupy zorganizowane na podstawie wykupionego wg aktualnego cennika wstępu.
7. Osoby korzystające z obiektu i prowadzące zajęcia zobowiązane są do:
- punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć
- utrzymania czystości w obiekcie
- przebywania w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym
na płaskiej podeszwie
- zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie. Za pozostawione mienie w szatni
kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności
- przestrzegania przepisów BHP, ppoŜ., ewakuacyjnych, porządkowych.
8. Osobom korzystającym z obiektu nie wolno:
- wchodzić na obiekt bez zezwolenia
- palić papierosów i spoŜywać alkoholu na terenie obiektu
- korzystać z obiektu i jego urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem
- niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i na terenach przyległych
- korzystać z niesprawnego lub widocznie uszkodzonego sprzętu, oznaczonego napisem AWARIA
- korzystać z urządzeń wyłączonych z eksploatacji
- zaśmiecać i brudzić na terenie obiektu i terenach przyległych
- wprowadzać psów i innych zwierząt na teren obiektu
- wprowadzać rowerów na teren obiektu
- wnosić na teren obiektu: broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być uŜyte jako broń,
pojemników z gazem, substancji Ŝrących, cuchnących lub brudzących, fajerwerków i materiałów
pirotechnicznych
- pisać na ścianach, urządzeniach, tablicach, regulaminach
- rozdawać ulotek, sprzedawać towarów, rozwieszać materiałów reklamowych, przeprowadzać spotkań bez
zezwolenia
9. Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcie są zobowiązane podporządkować się nakazom pracowników
pełniących dyŜur na obiekcie.
10. Widzowie na imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych zobowiązani są:
- zachować ład i porządek
- podporządkować się poleceniom słuŜb porządkowych i obsługi obiektu
- przestrzegać przepisów ppoŜ., ewakuacyjnych, porządkowych
- nie blokować wyjść i dróg ewakuacyjnych.
11. Za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego uŜytkowania obiektu i jego urządzeń odpowiada sprawca, a
w przypadku imprez zorganizowanych – wynajmujący.
12. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu i pociągnięte do
odpowiedzialności.
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