Regulamin obiektu – Boisko do piłki siatkowej plażowej
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Boisko do siatkówki plażowej jest obiektem powszechnie dostępnym, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
Boisko za zgodą Zarządcy może być wykorzystywane do organizowania zawodów i turniejów siatkówki
plażowej.
Osoby korzystające z boiska do siatkówki plażowej zobowiązane są do przestrzegania regulaminu
korzystania z Parku Kultury Sportu i Rekreacji oraz niniejszego regulaminu.
Wstęp na boisko jest możliwy tylko w stroju sportowym, a Użytkownicy zobowiązani są do gry bez obuwia.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Zarządca obiektu może wyłączyć czasowo
boisko z użytkowania.
Boisko jest czynne codziennie w godzinach otwarcia Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku.
Zabrania się korzystania z Boiska po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności.
Osoby do lat 15 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osób dorosłych.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska. Użytkownicy
korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez korzystających z boiska.
Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą
odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia, przy czym będzie ona proporcjonalna do wielkości
zniszczeń i wartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.
Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o znajdujące się na nim
urządzenia.
Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie boiska alkoholu oraz wnoszenia opakowań szklanych czy
innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
Przebywanie na terenie boiska osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest
zabronione.
Na terenie boiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Zabrania się wprowadzania i poruszania po boisku rowerami i innymi pojazdami.
Obowiązki Zarządcy terenu pełni Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200
Słupsk, tel. (59) 844 75 31.
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