REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO
PRZY UL. SPORTOWEJ W GOSTYNIU

Regulamin ogólny.
1.

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze stadionu w Gostyniu przy
ul. Sportowej 1.

2.

Zarządcą stadionu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

3.

Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

4.

Stadion jest otwarty codziennie od godziny 700 do godziny 2100.

5.

W godzinach 2100 - 700 zabronione jest przebywanie na terenie stadionu osób
nieupoważnionych przez zarządcę.

6.

Ze stadionu mogą korzystać po uzyskaniu zgody od zarządcy obiektu i zapoznaniu się
z regulaminem:
1) mieszkańcy Gminy Gostyń;
2) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej;
3) szkoły i przedszkola z terenu Gminy Gostyń;
4) zorganizowane grupy sportowe;
5) instytucje i przedsiębiorstwa.

7.

Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na
terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.

8.

Podmioty wymienione w ust. 6 pkt 2, 3 i 4 mogą prowadzić zajęcia na stadionie pod
kierunkiem nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za
grupę.

9.

Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator
imprezy.

10. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania
się poleceniom pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu, służb
porządkowych i osób upoważnionych przez zarządcę.
11. Za rzeczy pozostawione w szatni zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
12. Przebywający na stadionie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i
dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane

pomieszczenia). Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód
pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu.
13. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie stadionu może
odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
14. Zabrania się poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami.
15. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
16. Osoby, które będą zakłócały porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
17. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją stadionu oraz terminami, organizacją imprez,
treningów i zajęć sportowych sprawuje dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu.
18. Na stadionie, ze zgodą dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu - podmioty,
o których mowa w ust. 6 - mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy
organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.
19. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę
stadionu harmonogramu.
20. Udostępnianie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie
umowy zawartej przez organizatora imprezy z zarządcą stadionu, na zasadach
określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania ze stadionu.
21. Zasady odpłatności za korzystanie ze stadionu określone są odrębnymi przepisami.
22. W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo - rekreacyjnych do
obowiązków organizatora należy w szczególności:
1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed
rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;
2) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych,
a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w ust.
23;
3) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub
zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia;
4) zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie stadionu, w
szczególności dróg ewakuacyjnych;
5) ustalenie z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu, przed rozpoczęciem
imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz
odpowiednie oznakowanie tych miejsc;
6) pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia zarządzanego przez

Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku
z imprezą.
23. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:
1) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub
pociski;
2) pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące
zanieczyszczenia;
3) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego
materiału;
4) przedmiotów, materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla
użytkowników obiektu;
5) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych z zastrzeżeniem ust. 25.
24. Na terenie stadionu zakazuje się:
1) rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków;
2) używania środków odurzających i środków psychotropowych;
3) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych - z zastrzeżeniem ust. 25;
4) używania wulgarnych lub obraźliwych słów;
5) zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą;
6) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych
lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego
użytku, takich zwłaszcza jak boiska lub inne obiekty i urządzenia służące uprawianiu
sportu;
7) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy;
8) rozniecania ognia;
9) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów, reklam lub ogłoszeń - bez zgody zarządcy;
10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
11) prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart
wstępu;
12) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych;
13) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników) bez uzyskania zgody zarządcy.
25. Organizator imprezy może wnieść na teren stadionu i używać ogni sztucznych, rac,
petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu

imprezy oraz jeśli umowa zawarta z zarządcą zawiera postanowienia w tej sprawie.
26. Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy, a także pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego
obowiązku.
27. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno – administracyjnej.

Regulamin korzystania z kortu tenisowego.
1.

Regulamin określa zasady korzystania z kortu tenisowego przy ul. Sportowej w Gostyniu.

2.

Zarządcą kortu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

3.

Kort tenisowy czynny jest sezonowo od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00
do 22.00.

4.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych kort tenisowy odkryty będzie
nieczynny.

5.

Cennik zamieszczony jest przy korcie tenisowym oraz na stronie internetowej:
www.osir.gostyn.pl

6.

Rezerwacja kortu odbywa się w kasie krytej pływalni „Na fali” ul. Starogostyńska 9a lub
pod numerem tel. : 065 575 89 02.

7.

Osoby, które dokonały rezerwacji kortu i jej nie odwołały co najmniej 2 dni przed
rozpoczęciem gry są zobowiązane do uiszczenia opłaty za kort.

8.

Korzystanie z kortu przez osoby fizyczne w celach zarobkowych może odbywać się tylko
po uprzednim podpisaniu umowy najmu kortu tenisowego, zgodnie z cennikiem na dany
sezon z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

9.

Wstęp na kort jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa, po wykupieniu biletu.

10. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku, przesiatkowania
nawierzchni kortu po zakończeniu gry.
11. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
podczas gry.
12. Grający zobowiązani są do przestrzegania zarezerwowanego czasu gry.
13. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
14. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie
obiektu.
15. Zakazuje się spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie obiektu.

16. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki
na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione (pozostawione) przez korzystających z
kortu.
17. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
18. Osoby wypożyczające sprzęt do gry zobowiązane są do jego oddania w stanie nie
gorszym niż pierwotny.
19. Wszystkie skargi i wnioski należy składać kierownikowi obiektu.
I.
1.
2.

Regulamin lodowiska.

Lodowisko jest czynne dla klientów sezonowo codziennie w godzinach 8.00 – 21.00.
Na lodowisko klient wchodzi zgodnie z harmonogramem obiektu ustalonym przez OSiR,
ostatnie wejście o godz. 20.00. W przypadku organizowania imprez sportowych OSiR

3.

zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
Podczas przerw na konserwację lodowiska, wszyscy użytkownicy lodowiska muszą

4.

opuścić taflę lodu.
Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko, na czas jednej 60

5.
6.
7.

minutowej sesji.
Przerwy między sesjami trwają 30 min.
Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 100 osób.
Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez

8.

bramkę wejściową.
Na sygnał oznaczający koniec czasu sesji, korzystający powinni opuścić taflę lodowiska

9.

przez bramkę wyjściową.
Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do
zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych

lodowiska.
10. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami.
11. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką dorosłych będących na
łyżwach i powinny być wyposażone w kask ochronny.
12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności
podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy
decyduje obsługa lodowiska.
13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu;
2) palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia;
3) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijków hokejowych i innych przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska;
4) siadania na bandach okalających lodowisko;

5) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd;
6) wprowadzania zwierząt;
7) jazdy z dziećmi na rękach;
8) wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska;
9) urządzania wyścigów oraz niebezpiecznych zabaw.
14. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze
lodowiska.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione
przy jak i na lodowisku przez osoby korzystające z lodowiska
16. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych
gumową wykładziną.
17. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie
zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
18. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi
lodowiska.
19. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w budynku serwisowym lodowiska.
20. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
łyżwiarstwa.
21. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone
z lodowiska.
22. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych
lub awarii urządzeń lodowiska.
1.

II. Regulamin korzystania z lodowiska przez grupy szkolne i zorganizowane.
Przez grupę zorganizowaną lub szkolną rozumie się zespół osób korzystających z usług

2.

lodowiska, będących pod nadzorem opiekuna
Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z

3.

lodowiska.
Wejście grupy szkolnej lub zorganizowanej

4.

lodowiska.
Przy rezerwacji należy podać adres szkoły/grupy, nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz

5.

telefon kontaktowy.
Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min przed

6.

uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
Opiekun przed wejściem grupy na lodowisko podpisuje zobowiązanie do przestrzegania

7.

regulaminu lodowiska, podaje imię i nazwisko, adres placówki, liczebność grupy.
Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem korzystania

8.

z lodowiska i podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
W czasie pobytu na terenie lodowiska opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby

należy wcześniej uzgodnić z obsługą

grupa zachowywała się spokojnie , kulturalnie, nie hałasowała, nie niszczyła urządzeń
oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

9.

Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż 20 osób (opiekunowie grup –

wstęp bezpłatny).
10. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na lodowisko.
11. Do obowiązków opiekuna grup należy w szczególności:
1) zapoznanie grupy z regulaminem dotyczącym zasad korzystania z lodowiska;
2) załatwianie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym;
3) kontrolowanie zachowania grupy w czasie pobyty na lodowisku;
4) po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie
grupy z terenu lodowiska;
5) sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach;
6) wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu
sportowego;
7) rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy na lodowisku zgodnie z obowiązującym
cennikiem;
12. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom obsługi
lodowiska.
13. Opiekun jest odpowiedzialny za zgłoszenie obsłudze każdego wypadku mającego miejsce
w czasie przebywania grupy na terenie lodowiska i pisemne potwierdzenie wpisu
zdarzenia w Dzienniku Punktu Sanitarnego.
14. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę
podczas jej przebywania na terenie lodowiska.
15. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie lodowiska
przepisów.
16. W przypadku stwierdzania poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminu
obowiązującego na terenie lodowiska – personel ma prawo do usunięcia grupy z
lodowiska.
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko - Orlik 2012”.
1.

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko – Orlik 2012”.

2.

Administratorem kompleksu sportowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

3.

Kompleks sportowy jest ogólnodostępny.

4.

Korzystanie z boisk dla wszystkich mieszkańców Gminy Gostyń jest bezpłatne.

5.

Boiska są dostępne codziennie w następujących godzinach:
1) od 1 kwietnia do 31 października w godz. od 8.00 do 22.00;
2) od 1 listopada do 31 marca w godz. od 8.00 do 18.00.

6.

Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

7.

W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych (zalegający śnieg, intensywne
opady deszczu itp.) kompleks boisk jest wyłączony z eksploatacji.

8.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk dla szkół i grup
zorganizowanych.

9.

Rezerwacji boisk można dokonywać w okresie od 1 marca do 30 listopada u animatorów
sportu obsługujących kompleks lub w Dziale Sportu Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Gostyniu.

10. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych tylko
w obecności opiekuna grupy zorganizowanej lub animatora sportu odpowiedzialnego za
obiekt.
11. Korzystanie z boisk wyłącznie w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym (na boisku
piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego – typu turf oraz obuwie typu halowego).
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
1) używania butów piłkarskich (korki) przez osoby powyżej 16 roku życia;
2) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.;
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk;
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i przebywanie na terenie boisk w stanie
nietrzeźwym;
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
9) przebywania na terenie osobom poniżej 13 roku życia bez opieki osoby dorosłej;
10) wprowadzania zwierząt.
13. Rowery należy pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym.
14. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk jego
sprzętu i urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich
rodzice lub opiekunowie.
15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO
NA OSIEDLU KONSTYTUCJI 3-GO MAJA.
1.

Administratorem boiska sportowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

2.

Boisko sportowe jest ogólnodostępne.

3.

Korzystanie z boiska dla wszystkich mieszkańców gminy Gostyń jest bezpłatne.

4.

Boisko jest dostępne codziennie w następujących godzinach:
1) od 1 kwietnia do 31 października w godz. od 8.00 do 22.00;
2) od 1 listopada do 31 marca w godz. od 9.00 do 18,00.

5.

Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia zabronione.

6.

W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych (zalegający śnieg, intensywne
opady deszczu itp.) boisko zostaje wyłączone z eksploatacji.

7.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska dla szkół i grup
zorganizowanych. Rezerwacji boiska można dokonywać w Dziale Sportu Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Gostyniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod
numerem tel. 065 – 575 – 89 - 10 lub za pośrednictwem opiekuna obiektu.
Odpowiedzialność za grupę ponosi jej opiekun.

8.

Korzystanie z boisk dopuszczalne jest wyłącznie w odpowiednim stroju i obuwiu
sportowym (na boisku dopuszcza się obuwie z małymi korkami gumowymi (śniegowe)
lub obuwie typu halowego.

9.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i przebywanie na terenie boisk w stanie
nietrzeźwym;
6) zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
9) przebywania na terenie boiska osobom poniżej 13 roku bez opieki osoby dorosłej;

10) wprowadzania zwierząt.
10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska jego
sprzętu i urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich
rodzice lub opiekunowie.
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
zaleceń opiekuna obiektu.

Regulamin
korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych położonych w sołectwach Gminy
Gostyń.
1.

Administratorem obiektów sportowo-rekreacyjnych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gostyniu.

2.

Obiekty sportowo-rekreacyjne są ogólnodostępne.

3.

Osobom do 13 roku życia zabrania się korzystania z obiektu sportowego bez opieki
osoby dorosłej.

4.

W przypadku zajęć zorganizowanych odpowiedzialność za grupę ponosi jej opiekun.

5.

Korzystanie z obiektu jest możliwe wyłącznie w odpowiednim stroju i obuwiu
sportowym.

6.

Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego
sprzętu i urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich
rodzice lub opiekunowie.

7.

Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas
korzystania z obiektu.

8.

Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.

9.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem zabrania się:
1)

używania nieodpowiedniego obuwia do rodzaju nawierzchni;

2)

wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

3)

niszczenia urządzeń sportowych i boiska;

4)

wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

5)

palenia tytoniu, spożywania alkoholu i przebywania na terenie obiektu w stanie
nietrzeźwym;

6)

zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

7)

przeszkadzania w zajęciach lub grze;

8)

przebywania i korzystania z obiektu w celach innych niż uprawianie sportu i
rekreacji;

9)

zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

10)

wprowadzania zwierząt.

10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

