Regulamin
korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012”
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem.
Zarządcą obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, zwany dalej MOSiR.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Kompleks boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012”, udostępniany jest Użytkownikom od 15 marca do 15 listopada (z uwzględnieniem
czynników atmosferycznych).
2. Obiekt jest ogólnodostępny; użytkownikami obiektu są dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie.
3. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne i odbywa się na podstawie harmonogramu opracowanego przez MOSiR.
4. Obiekt jest otwarty (w miesiącach nauki szkolnej):
a) od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 21.30, w tym:
- od 8.00 do 15.00 – dla dzieci i młodzieży pod opieką nauczycieli, z lubartowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, podległych UM Lubartów,
- od 15.30 do 21.30 – dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych i niezorganizowanych.
b) w soboty i w niedziele - w godzinach 11.00 – 21.00
5. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
6. Pierwszeństwo do korzystania z obiektów mają dzieci i młodzież z Lubartowa.
9.
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nie dłuższy niż 1,5 godziny na jedną rezerwację (nie dotyczy sytuacji, kiedy obiekt będzie niewykorzystany).
7. Dzieci w wieku szkolnym, mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
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10. Osoba indywidualna, przedstawiciel (opiekun) grupy, przed wejściem na obiekt, zobowiązany jest do wpisania się do rejestru użytkowników i
pozostawienia na czas korzystania z obiektu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
11. Osoba odpowiedzialna za grupę, odpowiada za ład, porządek i bezpieczeństwo uczestników,
12. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zagrożeń dotyczących zdrowia i życia uczestników, opiekun grupy lub jakakolwiek inna osoba,
zobowiązana jest do poinformowania o tym pracowników MOSiR,
13. Udostępnienie obiektu może być odwołane ze względu na:
a) nieplanowane remonty i naprawy,
b) złe warunki atmosferyczne (nadmierne opady deszczu, bardzo silny wiatr, oblodzenie podłoża, opady śniegu,…),
c) konieczność organizacji nieplanowanych imprez własnych lub zleconych,
d) w innych sytuacjach losowych
14. Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
b) stosowanie się do poleceń pracowników MOSiR,
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
e) niezwłoczne informowanie pracowników MOSiR o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
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a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
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np. rower, deskorolka, rolki itp. (zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu,
n) wnoszenia i spożywania alkoholu i wszelkiego rodzaju środków odurzających,
f) wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy,
g) spożywania napojów chłodzących na płytach boisk,
h) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
i) zakłócania porządku, przeszkadzania w zajęciach lub grze oraz używania wulgarnych słów,
j) przebywania na obiekcie osób niepełnoletnich bez opiekuna,
k) zabawy i rozsypywania piachu ze skoczni na bieżnię oraz boisko,
l) wprowadzania zwierząt - za wyjątkiem psów osób niewidomych, używanych jako przewodników,
ł) korzystania z boisk bez zgody pracowników MOSiR.
SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Pracownik MOSiR może odmówić wstępu na obiekt lub nakazać jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego
regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W przypadku niezastosowana się do poleceń pracowników MOSiR i odmowy opuszczenia obiektu, pracownik MOSiR może wezwać służby
mundurowe - Straż Miejską lub Policję.
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z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub
wymiany.
6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji, zabrania się odstępowanie wynajętych obiektów innym użytkownikom bez zgody MOSiR.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Kierownik działu administracyjno – gospodarczego MOSiR
w godzinach urzędowania.
Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 ( tel. kom. 112 )
Straż pożarna
998
Policja
997

MOSiR 501 954 818
508 699 067

