REGULAMIN KORZYSTANIA
Z CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNEGO OLIMPIC
W STRAWCZYNKU

1.Teren Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Olimpic jak również obiekty do niego przyległe
zarządzane są przez Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie zwany
dalej SCKSiC.
2. Centrum Sportowo-Rekreacyjne Olimpic czynne jest w godzinach określonych harmonogramem
podanym do publicznej wiadomości.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych SCKSiC ma prawo do zmiany harmonogramu lub
odwołania zajęć.
4. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania jego zasad:
a) wejście na teren CSR Olimpic oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu,
b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub
pracownika zatrudnionego na obiekcie,
c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie CSR Olimpic,
d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
e) szczegółowe regulaminy poszczególnych obiektów są zamieszczone przed wejściem na każdy
obiekt i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
5. CSR Olimpic przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
6. Na CSR Olimpic mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych.
7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody kierownictwa SCKSiC.
8. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na CSR Olimpic odpowiada jej
organizator.
9. Z obiektów CSR Olimpic mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem
oraz w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe
zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo. Osoby indywidualne mogą korzystać
z obiektu za zgodą upoważnionych osób. Osoby korzystają z CSR Olimpic na własną
odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu odbywać się może tylko
i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe
zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
10. Korzystanie z obiektów CSR Olimpic przez grupy zorganizowane oraz przeprowadzanie
treningów, imprez sportowych, szkoleń wymaga zawarcia umowy z SCKSiC w formie pisemnej.
11. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
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12. Na terenie CSR Olimpic 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) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, fasady, płoty, ogrodzenia, urządzenia
oświetleniowe, maszty wszelkiego rodzaju, dachy,
g) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika
zatrudnionego na obiekcie,
h) rozniecania ognisk,
i) używania wulgarnego słownictwa,
j) prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej, sprzedawania biletów wstępu,
rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zezwolenia kierownictwa SCKSiC,
k) pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach oraz ich malowania i oklejania,
l) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecanie obiektu,
ł) umieszczania reklam, transparentów i plansz na terenie CSR Olimpic i ogrodzeniu bez zgody
kierownictwa SCKSiC.
13. Wszelkie zdarzenia, skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. mające miejsce na CSR Olimpic należy
niezwłocznie zgłaszać pracownikowi kasy pływalni.
14. Zarządzający CSR Olimpic może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień
zakazać dalszego korzystania z obiektu.
15. Za rzeczy wartościowe pozostawione na CSR Olimpic zarządzający nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
16. Na CSR Olimpic nie prowadzi się depozytu.
17. SCKSiC
regulaminu.

nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego

18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu.
19. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na
terenie obiektu należy poinformować pracownika kasy pływalni osobiście, bądź telefonicznie nr tel.
41/ 333-57-97, Policję – tel. 112
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