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REGULAMIN
BOISKA DO SIATKÓWKI
Basenu w Międzylesiu

1. Boisko do siatkówki jest integralną częścią Basenu w Międzylesiu i obowiązują na nim przepisy
Regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Boisko jest ogólnodostępne w godzinach funkcjonowania basenu terenem przeznaczonym do gry w
piłkę siatkową.
3. Boisko służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych.
4. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym
użytkownikom boiska.
5. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania
środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.
6. Zabrania się w szczególności:
a) używania butów piłkarskich z korkami oraz z kolcami,
b) niszczenia urządzeń boiska,
c) zaśmiecania terenu,
d) żucia gumy i spożywania lodów,
e) jazdy na rowerze,
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
h) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
7. Na boisku nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci.
8. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
9. Wszelkie usterki zauważone na boisku prosimy zgłaszać Kierownikowi Basenu.
10. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody.
11. Osoba pobierająca sprzęt sportowy od pracownika basenu odpowiada za niego w trakcie
korzystania. Po zakończonych gry osoba pobierająca zwraca sprzęt sportowy pracownikowi obiektu.
Za zgubienie lub zniszczenie piłki osoba pobierająca ją ponosi koszt zakupu nowej w wysokości 60 zł.
12. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z
obiektu.
13. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.
14. Korzystający z boiska mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do wskazań pracowników
obiektu i ratowników wodnych.
15. Niniejszy Regulamin dostępny jest w kasie obiektu oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl
w zakładce „Basen w Międzylesiu”.
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