REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKOWKI PLAŻOWEJ
1.

Boisko jest obiektem sportowo – rekreacyjnym będącym własnością Gminy Pawłowice,
administrowanym przez Gminny Ośrodek Sportu (GOS) w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14.
2. Godziny otwarcia boiska ustala Administrator.
3. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, oraz stosowania
się do uwag i poleceń pracowników obsługi obiektu.
4. Zasady korzystania z boiska:
a. pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji oraz
odpłatności zgodnie z cennikiem obowiązującym w GOS,
b. dzieci i młodzież szkolna uczęszczająca do szkół Gminy Pawłowice może korzystać z boiska za
darmo poza godzinami rezerwacji,
c. zabrania się korzystania z boiska grupom prowadzącym zajęcia zorganizowane (odpłatne i
nieodpłatne) bez wcześniejszego dokonania rezerwacji,
d. zabrania się prowadzenia działalności zarobkowej - w tym również udzielania indywidualnej
nauki za wynagrodzeniem, imprez klubowych, sportowych i innych imprez zespołowych bez
zgody Administratora.
5. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do używania go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana przed skorzystaniem z boiska sprawdzić stan
techniczny używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakichś niesprawności, ma
obowiązek zrezygnować z korzystania z boiska oraz powiadomić o zaistniałym fakcie
pracownika pełniącego dyżur na obiekcie.
7. Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą
organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
8. Na boisko wchodzi się bez obuwia i w stroju sportowym.
9. Zabrania się:
a. niszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie boiska,
b. wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
c. spożywania alkoholu na terenie obiektu,
d. palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,
e. pozostawiania śmieci oraz odpadów, w tym gum do żucia w piasku i na całym obszarze boiska,
f. wprowadzania zwierząt,
g. wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego
z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej,
h. zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego
słownictwa, przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i. korzystania z boiska i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie po
spożyciu alkoholu albo w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami.
10. Korzystający z boiska i urządzeń ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie.
11. Gminny Ośrodek Sportu nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz za
pozostawione przez uczestników mienie.
12. Osoby naruszające porządek i bezpieczeństwo na terenie boiska, będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno – administracyjnej.
13. Wszelkie przypadki nieprzestrzegania regulaminu oraz uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu
należy zgłaszać Administratorowi obiektu: tel. 32 4724 215

