REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWEGO
MOSiR W STALOWEJ WOLI
PRZY UL. HUTNICZEJ 14
1.

W skład kompleksu obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
(w skrócie MOSiR Stalowa Wola) przy ulicy Hutniczej 14 wchodzi: stadion piłkarski, boisko
piłkarskie ze sztuczna nawierzchnią, boiska piłkarskie treningowe nr 3, 4, 5 oraz tereny zielone.

2.

Obiekt czynny jest w godzinach od 8.00 do 23.00
a. Rezerwacji obiektu należy dokonywać z wyprzedzeniem u obsługi obiektu, pod numerem
telefonu 15 842 25 62 lub w siedzibie MOSiR Stalowa Wola.
b. Opłaty za wynajem obiektów, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Prezydenta Miasta
Stalowej Woli, dokonywać należy przed wynajęciem obiektów:
 gotówką: w kasie MOSiR (w godzinach 700-1500) lub kasie pływalni krytej
(w godzinach 630-2200),
 przelewem na rachunek numer: 76 1020 4913 0000 9702 0117 7005

3.

Każdy korzystający z kompleksu obiektów jest zobowiązany do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad,
b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub
pracownika zatrudnionego na obiekcie,
c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,
d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
e) wchodzenia na obiekt i przechodzenia między obiektami

tylko i wyłącznie ciągami

komunikacyjnymi i bramami otwartymi w godzinach pracy obiektu.
4.

Kompleks obiektów przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowo –
rekreacyjnych.

5.

Na kompleksie obiektów mogą być organizowane sportowe imprezy masowe na zasadach
określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

6.

Organizowanie imprez wymaga zgody MOSiR Stalowa Wola

7.

W przypadku organizowania imprez sportowych MOSiR Stalowa Wola ma prawo do zmiany
harmonogramu lub odwołania zajęć.

8.

Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z obiektu podczas imprezy
odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy.

9.

Za bezpieczeństwo podczas zawodów, meczu, imprez sportowych odpowiedzialność ponosi
organizator.

10. Z kompleksu obiektów sportowych mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z
harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za
właściwe zachowanie ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
11.

Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą
pracownika obsługi stadionu lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu na
własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie obiektu odbywać się
może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za
właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.

12. Na kompleks obiektów sportowych zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na
spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
13. Na terenie kompleksu obiektów zabrania się:
a) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
b) spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
c) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
d) wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów
niebezpiecznych
e) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,
f) wprowadzania zwierząt,
g) instalowania i używania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub
pracownika MOSiR,
h) wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia osoby zatrudnionej na obiekcie,
i) rozniecania ognisk.
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Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu
zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie.

15.

Usterki, wady, czas i sposób wykorzystania obiektu oraz ilość osób przebywających na obiekcie
należy zgłaszać obsłudze obiektu przed rozpoczęciem zajęć.

16. Zarządzający kompleksem obiektów może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
17. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej
odpowiedzialności. Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.
18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń
zostanie za nią obciążona materialnie.

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
19. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią nie jest miejscem powszechnie dostępnym.
Pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji oraz
odpłatności zgodnej z obowiązującym cennikiem.
20. Boisko piłkarskie czynne codziennie w godzinach od 8.00 do 23.00
21. MOSiR Stalowa Wola zastrzega sobie prawo do udostępnienia boiska w tym samym czasie kilku
grupom o ile zajęcia nie kolidują ze sobą.
22. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
sportowego, tj. obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwie typu halowego.
23. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób niezagrażający innym
użytkownikom obiektu. Korzystający ponoszą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
Na terenie boiska zakazuje się:

24.

a. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b. wprowadzania, wjazdu i użytkowania wszelkich pojazdów, np. rower, motorower, deskorolka,
rolki, itp.,
c. wprowadzania zwierząt,
d. dewastacji lub uszkodzeń urządzeń sportowych i płyty boiska,
e. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f.

przeszkadzania w zajęciach lub grze,

g. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
h. korzystania z boiska bez zgody obsługi obiektu.

Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu
zostaną usunięte z terenu obiektu.

