
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  Ośrodka Sportu        
                 i Rekreacji w Sędziszowie Nr 26/2018 
                              z dnia  16 marca 2018 roku 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

      Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1. Boisko wielofunkcyjne składa się z:

- boisko do piłki ręcznej,
- boisko do piłki siatkowej,
- boisko do koszykówki.

2. Z boiska można powszechnie korzystać w godzinach od 800 do 2130 w tym młodzież szkolna w
zorganizowanych grupach pod opieką nauczyciela w dniu nauki szkolnej w godz. 800 – 1500.

3. Wejście na boisko jest możliwe w obuwiu sportowym na białej, płaskiej podeszwie.

4. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na boisko osobom bez odpowiedniego obuwia
i stroju sportowego.

5. Dzieci poniżej 13 roku mogą przebywać na boisku tylko pod opieką osoby dorosłej.

6. Obowiązuje zakaz wjazdu na płytę boiska rowerami, motorowerami itp.

7. Osoby przebywające na terenie boiska zobowiązane są do szanowania urządzeń sportowych
oraz do utrzymania porządku i czystości.

8. Zabrania się wprowadzania na teren boiska zwierząt.

9. Na  terenie  boiska  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  palenia  tytoniu  i  spożywania  napojów
alkoholowych oraz zakaz wstępu osobom nietrzeźwym.

10. Nie  wolno  wnosić  przedmiotów  szklanych,  ostrych  narzędzi  itp.  mogących  stanowić
zagrożenie dla użytkowników boiska.

11. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną.

Amatorskie   i  wyczynowe  uprawianie  sportu  niesie  ze  sobą  ryzyko  urazów,  obrażeń   
i  szkód  Nawet  przestrzeganie  powyższych zasad nie  gwarantuje  ich uniknięcia.  Ryzyko  związane z
korzystaniem  z  obiektu   ponosi  uprawiający,  w  związku  z  czym  administrator  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  szkody  zarówno  na  osobie  jak  i  mieniu,  wynikłe  
z korzystania z urządzeń  - jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU 
BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.

ZARZĄDCA  NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999



Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)


