Regulamin obiektu - Stadion „Gryf” przy ul. Zielonej
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Stadion jest miejscem, na którym odbywają się zajęcia sportowe oraz organizowane są imprezy sportowe.
Stadion nie jest miejscem powszechnie dostępnym.
Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.
Zasady przebywania na stadionie i korzystania z jego boisk oraz urządzeń sportowych i innych określa
Zarządca obiektu - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.
Zasady przebywania na stadionie podczas imprez sportowych lub innych określa ich organizator.
Na terenie stadionu mogą przebywać osoby korzystające z usług Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Słupsku zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć.
Grupy zorganizowane korzystają z boisk, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera
lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie
powierzonego mienia.
Zajęcia odbywają się w obecności instruktora lub trenera, którzy posiadają wymagane uprawnienia.
Dzieci do lat 18 przebywają oraz korzystają z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Za bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, trener,
instruktor lub opiekun grupy. Osoby te mają ponadto obowiązek sprawdzić stan liczbowy uczestników
zajęć oraz zgłosić właściwemu pracownikowi Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku każdy
wypadek, który wydarzył się na zajęciach.
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zastrzega, że z własnego sprzętu można korzystać tylko za
zgodą pracownika jednostki, pełniącego dyżur.
Działalność gospodarcza na terenie obiektu, w tym również udzielanie prywatnych nauk i treningów
możliwe jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, po zawarciu
stosownej umowy.
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca
wykorzystania przedmiotu najmu w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.
Korzystający z przedmiotu najmu zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
pracownika obsługi technicznej Stadionu „Gryf” w Słupsku.
Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających
oraz palenia tytoniu i wyrobów podobnych. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
środków odurzających oraz niestosujące się do zakazów wskazanych w zdaniu pierwszym nie będą
wpuszczane oraz zostaną usunięte z obiektu.
Na terenie Stadionu „Gryf” w Słupsku zakazuje się:
1) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia znajdujące się na terenie stadionu: fasady,
płoty, mury, ogrodzenia boisk, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, mosty, dachy,
urządzenia sportowe,
2) wchodzenia i przebywania na obszarze i w pomieszczeniach, które nie są dopuszczone do
powszechnego użytku – pomieszczenia służbowe lub wydzielone tereny stadionu,
3) rozniecania ognia na terenie stadionu miejskiego,
4) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach zlokalizowanych na terenie obiektu,
5) wprowadzania psów i innych zwierząt,
6) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
Na terenie obiektu istnieje możliwość oddania przedmiotów wartościowych oraz posiadanej gotówki do
depozytu pracownikowi Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Słupsku. Za przedmioty wartościowe nie
oddane do depozytu, Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie „Gryf” w Słupsku będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno - administracyjnej.
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
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20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu
pływalni bez prawa zwrotu uiszczonych opłat.
21. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Zarządcy Stadionu „Gryf” w Słupsku pełni Słupski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk tel. 59 844-75-31.
22. Zarządca nie odpowiada za zdarzenia i wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu obiektu.
23. Obowiązki Zarządcy Stadionu „Gryf” w Słupsku pełni Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul.
Szczecińska 99, 76-200 Słupsk tel. 59 844-75-31.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel. 59 844 75 31, fax. 59 843 74 17
e-mail: sosir@sosir.slupsk.pl, www.sosir.slupsk.pl

