Regulamin korzystania z boiska do siatkówki plażowej przy hali sportowej w
Słomnikach
§1
Właścicielem boiska do siatkówki plażowej jest Gmina Słomniki Urząd Miejski w
Słomnikach ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki. Zarządzanie obiektem zostało przekazane
administratorowi hali sportowej w Słomnikach.
§2
Osoby korzystające z boiska do siatkówki plażowej – zwanego dalej boiskiem, zobowiązane
są do przestrzegania regulaminu hali sportowej w Słomnikach oraz niniejszego regulaminu.
§3
1. Boisko jest czynne codziennie w okresie od maja do

września w godzinach

otwarcia hali sportowej.
2. Boisko jest ogólnodostępne. Korzystanie z boiska jest możliwe po uprzednim
zgłoszeniu u obsługi hali.
3. Użytkownicy boiska mogą odpłatnie skorzystać z szatni i/lub sprzętu sportowego, co
zostanie potwierdzone rewersem przez obsługę hali.
4. Zabrania się korzystania z Boiska po zmroku i w warunkach ograniczonej
widoczności.
5. Osoby do lat 15 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osób dorosłych.
6. Użytkownicy boiska zobowiązani są do gry bez obuwia.
7. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o
znajdujące się na nim urządzenia.
§4
1. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie boiska alkoholu oraz wnoszenia
opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla
użytkowników.
2. Przebywanie na terenie boiska osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających jest zabronione.
3. Na terenie boiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
§5
1. Zabrania się wprowadzania i poruszania po boisku rowerami i innymi pojazdami.
2. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie
prawni, ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia, przy czym
będzie ona proporcjonalna do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego lub
uszkodzonego mienia.

3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z boiska oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno–
administracyjnej.
4. Nadzór nad boiskiem oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni
kierownik hali sportowej lub osoba przez niego upoważniona.
§6
Rezerwacji boiska można dokonywać w godzinach otwarcia hali osobiście lub telefoniczne
pod numerem 508-162-725
§7
Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu a także wskazań
obsługi hali, administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§8
Opłaty za wynajem sprzętu sportowego reguluje Cennik opłat, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu

Załącznik nr 1
Cennik opłat za wynajem sprzętu sportowego na boisko do piłki plażowej w roku 2015
Wynajem szatni 10,00 godzinę
Wynajem sprzętu sportowego10,00 zł
Wynajem piłki do siatkówki 15,00 zł
Kaucja za wypożyczenie piłki 30,00

