REGULAMIN UŻYTKOWANIA
MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNEGO
PRZY UL. MODREJ W SZCZECINIE
Teren i urządzenia obiektu stanowią własność Gminy Miasto Szczecin i są administrowane przez Miejski Ośrodek
Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Szafera 7,
tel.: 91 422 34 27
1. Miejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne to obiekt ogólnodostępny, bezpłatny składający się z:
a) boiska do piłki nożnej,
b) boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej
c) oraz badmintona,
d) placu zabaw dla dzieci.
2. Obiekt czynny jest przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla poszczególnych miesięcy
odrębnie:
a) maj do wrzesień, w godzinach od 10.00 do 21.00,
b) październik do kwiecień, w godzinach od 10.00 do 19.00.
3. MOSRiR zastrzega sobie prawo wyłączenia obiektu lub jego części z eksploatacji.
4. Włączniki oświetlenia boisk znajdują się w oznakowanej rozdzielni elektrycznej z lewej strony
od głównego wejścia na obiekt.
PO ZAKOŃCZENIU GRY NA BOISKU PROSIMY O WYŁĄCZENIE OŚWIETLENIA.
5. Z boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego można korzystać wyłącznie w sportowym
obuwiu płaskim.
6. Na terenie obiektu zabrania się:
a) używania obuwia sportowego typu kolce, korki, korkotrampki, kołki itp.,
b) wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek,
c) przebywania osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
d) palenia tytoniu,
e) wprowadzania pojazdów, używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk
f) np. rower, motorower, motor, deskorolki, rolki itp.,
g) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni boisk, w tym również wyrzucanie śmieci,
h) gumy do żucia, ustawianie krzeseł, leżaków,
i) używania boisk i wyposażenia do innych celów niż są przeznaczone,
j) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osoby pełnoletniej,
k) korzystania z urządzeń na placu zabaw dla dzieci, przez osoby powyżej 14 lat,
l) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
m) przeszkadzania w grze,
n) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
o) rzucania i wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników
p) (np. szklane opakowania, przedmioty metalowe itp.),
q) przebywania na obiekcie po godzinach otwarcia,
r) wprowadzania zwierząt.
7. Korzystający z obiektu zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom wydanym
przez pracowników obsługi obiektu, którzy w zależności od sytuacji mogą:
a) zwrócić uwagę na niewłaściwe i niezgodne z regulaminem zachowanie,
b) nakazać opuszczenie terenu obiektu,
c) wezwać Straż Miejską lub Policję.
8. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu odbywa się na wyłączną
odpowiedzialność użytkowników.
9. MOSRiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren obiektu.
10. Skutki ewentualnych wypadków, nie spowodowanych zaniedbaniem administratora obciążają
osoby korzystające z urządzeń na obiekcie.
11. W odniesieniu do użytkowników – osób niepełnoletnich – odpowiedzialność za ich
działania bądź zaniechania ponoszą ich prawni opiekunowie.
12. Osoby dopuszczające się dewastacji urządzeń znajdujących się w obiekcie zostaną pociągnięte
do odpowiedzialności karnej i cywilnej.
13. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w stanie technicznym
urządzeń, należy zaniechać korzystania z nich i niezwłocznie zawiadomić obsługę obiektu
lub dokonać zgłoszenia pod nr tel.: 91 422 3427, 885 103 827 lub na adres e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl.
14. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania zasad
niniejszego regulaminu. Regulamin ogłasza się poprzez jego wywieszenie.

