Regulamin obiektu - Hala Sportów Walki

1.

Obiekt jest ogólnodostępny, czynny w godzinach 7:00 – 22:00 (soboty, niedziele 06:00 do 14:00).

2.

W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do
zmian harmonogramu korzystania z hali, zamknięcia jej w całości.

3.

Wszystkie imprezy i zajęcia grup zorganizowanych odbywają się na hali w uzgodnionych terminach po
zawarciu umowy pomiędzy Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a organizatorem.

4.

Zajęcia w grupie zorganizowanej na hali odbywają się w obecności instruktora lub trenerów, którzy posiadają
wymagane prawem uprawnienia.

5.

Uczestników zajęć obowiązuje noszenie stroju sportowego.

6.

Za bezpieczeństwo i zachowanie się uczestników zajęć grup zorganizowanych odpowiedzialność ponosi
prowadzący zajęcia (trener, opiekun, kierownik grupy).

7.

Korzystanie z hali może odbywać się indywidualnie po wcześniejszym uiszczeniu opłaty na recepcji, zgodnie
z cennikiem.

8.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz gry w piłkę nożną.

9.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
a)

wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) wnoszenie materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
c)

samowolnego przemieszczania sprzętu i wyposażenia hali,

d) wnoszenia toreb, plecaków itp. rzeczy,
e)

wprowadzania rowerów,

f)

wprowadzania zwierząt,

g) przebywania dzieci i młodzieży bez opiekunów.
10. Za zniszczenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia hali odpowiedzialność ponosi użytkownik (w przypadku
wejść ind.), organizator imprezy, opiekun lub kierownik (w przypadku grup zorganizowanych).
11. Na terenie hali znajduje się system monitoringu wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do
pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.
12. SOSiR nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
13. Wstęp na teren hali oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i
innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
14. Obowiązki Zarządcy terenu pełni Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, tel.
(59) 844 75 31.
15. Skargi i wnioski przyjmuje kierownik obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.
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