REGULAMIN CENTRUM MULTIDYSCYPLINARNEGO
1. Centrum Multidyscyplinarne, zwane w dalszej części obiektem, jest własnością Gminy
Pawłowice, administrowanym przez Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach, ul.
Sportowa 14.
2. Godziny otwarcia Centrum Multidyscyplinarnego ustala Administrator.
3. Użytkownicy korzystający z Centrum Multidyscyplinarnego i osoby przebywające na jego
terenie są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego
przestrzegania, oraz stosowania się do uwag i poleceń pracowników obsługi obiektu.
4. Korzystanie z usług Centrum Multidyscyplinarnego jest płatne. Warunkiem przebywania
i korzystania z obiektu jest posiadanie ważnego biletu wstępu, który uprawnia do
wejścia na jego teren. Informacja o cenach biletów jest dostępna na stronie
internetowej www.gos.pawlowice.pl oraz przy kasie.
5. Na terenie obiektu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu (odpłatna zgodnie z cennikiem).
6. Obiekt jest podzielony na dwie strefy:
· wrotkowisko - służy do jazdy na wrotkach (rolkach),
· strefę boisk – służy do gry w unihokeja, badmintona, tenisa stołowego.
7. Na płycie wrotkowiska może przebywać jednocześnie do 100 osób.
8. Każdy użytkownik wrotkowiska ma obowiązek zachować podczas jazdy szczególną
ostrożność, stosować się do reguł ograniczonego zaufania i kontrolować prędkość jazdy.
W celu zapobieżenia kolizjom należy zachować jeden kierunek jazdy. O zmianie kierunku
może zdecydować obsługa obiektu.
9. Zabrania się:
a. jeżdżenia na wrotkach poza płytą wrotkowiska,
b. wnoszenia jedzenia i napojów na płytę wrotkowiska,
c. jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
d. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
e. wnoszenia na teren obiektu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, palenia
tytoniu,
f. wprowadzania zwierząt,
g. jazdy z dziećmi na rękach,
h. używania podczas jazdy innego sprzętu niż wrotki lub rolki,
i. używania słów wulgarnych i niecenzuralnych.
10. Zasady korzystania z boiska:
a. pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji z
minimum jednodniowym wyprzedzeniem oraz odpłatności zgodnie z obowiązującym
cennikiem,
b. zabrania się korzystania z boiska grupom prowadzącym zajęcia zorganizowane
(odpłatne i nieodpłatne) bez wcześniejszego dokonania rezerwacji,

c. zabrania się prowadzenia działalności zarobkowej - w tym również udzielania
indywidualnej nauki za wynagrodzeniem bez zgody Administratora,
11. Pracownicy obiektu mogą nie wpuścić na teren Centrum Multidyscyplinarnego lub z niego
wyprosić osoby, których zachowanie wskazuje na stan pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających, którzy stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują się
do postanowień regulaminu lub poleceń pracowników obsługi obiektu
12. Dzieci do 10 roku życia mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub
opiekunów prawnych. Centrum Multidyscyplinarne nie świadczy opieki nad dziećmi i
młodzieżą.
13. Jeden dorosły opiekun grupy może przebywać na terenie obiektu i sprawować opiekę nad
grupą maksymalnie 15 osób niepełnoletnich (dotyczy grup zorganizowanych).
14. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. Korzystanie z obiektu
wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe podczas korzystania
z obiektu. W przypadku doznania przez użytkownika jakiegokolwiek urazu należy
niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi Centrum.
15. Na terenie Centrum Multidyscyplinarnego funkcjonuje szatnia. Za rzeczy oraz przedmioty
pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu Administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
16. Aby wypożyczyć sprzęt w Centrum Multidyscyplinarnym, użytkownik jest zobowiązany
okazać dokument potwierdzający tożsamość. Wypożyczający sprzęt ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i zniszczenia. Sprzęt należy oddać w
stanie niepogorszonym, bezpośrednio po zakończeniu korzystania z Centrum.
17. Każda osoba korzystająca z wrotkowiska ma obowiązek używania podczas jazdy kasku i
kompletu ochraniaczy. Osoba, która decyduje się korzystać z wrotkowiska bez ochraniaczy
i kasku, robi to na własną odpowiedzialność.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć/filmów osobom
przebywającym na terenie obiektu oraz na ich publikację w celach promocyjnych na
stronie internetowej i na facebooku.
19. Korzystanie z usług Centrum Multidyscyplinarnego jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.

