Regulamin obiektu – Boisko przy ul. Leśnej
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Boisko służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych, prowadzenia rozgrywek sportowych, organizacji
imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt
użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.
Wstęp i korzystanie z boiska jest bezpłatne.
Zabronione jest prowadzenie działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej na obiekcie bez
zgody Zarządcy.
Boisko może być używane do celów treningowych i rozgrywek w czasie nie dłuższym niż 5 godzin
dziennie. Ograniczenie jest konieczne dla utrzymania w dobrym stanie trawiastej nawierzchni.
Użytkownicy boiska zobowiązani są do wyrównywania uszkodzeń w murawie boiska po treningach (grupa
zawodników przechodzi szeroką ławą wzdłuż boiska i przydeptuje wyrwane fragmenty murawy).
Boisko nie może być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej deszczem lub
śniegiem.
Boisko może być przez Zarządcę wyłączone z eksploatacji celem poddania nawierzchni trawiastej
zabiegom agrotechnicznym.
W okresie zimowym Zarządca może zamknąć obiekt całkowicie.
Wejście na teren boiska jest równoznaczne z zapoznaniem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem
zabrania się:
a) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
b) wprowadzania i używania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska np. rowerów, motorowerów,
deskorolek itp.,
c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i wszelkiego rodzaju środków odurzających,
e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
f) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
h) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia bez opiekuna prawnego lub trenera,
i) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych.
Z boiska nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, są pod działaniem
środków odurzających, mają przeciwwskazania lekarskie.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska. Użytkownicy
korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez korzystających na obiekcie.
Uczestnicy zajęć na boisku, opiekunowie prawni, trenerzy i wychowawcy szkolni mają obowiązek
powiadomić Zarządcę o każdym zaistniałym zdarzeniu, wypadku lub kontuzji ćwiczącego na boisku.
Korzystający z boiska są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów BHP,
PPOŻ i stosowania się do uwag i zaleceń osób, które w danej chwili reprezentują Zarządcę.
Zarządcą boiska jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, tel.
(59) 844 75 31
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