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Teren i wządzenia obięktu stanowią własnośc Gminy Miasto Szczęcin i są administrowane
przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacjt z siedzibą w Szczecinie przy ul,
Szafera 7, zwany dalej Ośrodkiem.

1. Podstawą korzystania z boiska ze sztuczną nawięrzchnią jest umowa najmu zawarta z
O śro dki em, po wcześniej szym pisemnym złożęniu zamó wi enia.

2, Uczestnicy iajęć mogą korzystać z obiektu tylko pod nadzoręm trenefa, opiekuna lub
innej osoby odpowiedzialnej , która odpowiada zatchbezpieczeństwo.

3. W przypadku korzystania pTzez uzytkownika z oświetlenia boiska, oświętlenie to
obsługiwane jest wyłącznie przez upoważnionęgo pracownika Ośrodka.

4, Uzytkownicy obiektu mają prawo korzystac z szatni według następujących zasad:
- prowadzący zajęcia pobiera od dyzumego pracownika obięktu klucze od szatni i

zobowiązany jest zdaćje po zakończonych zajęciach
- prowadzący odpowiada za ogolny porządek, stan czystości i dyscyplinę przez cĘ
okres uzytkowania pomieszczeń.

5. Za przedmioty wartościowe np. pieniądze, odzież, sprzęt elektroniczny i inne
pozostawione na obiękcie MOSRiR nie ponosi odpowiedzialności.

6. Na teręnię boiska ze sztuczną murawą zabrania się:
- przebywania na boisku bęz nadzoru trenera (opiekuna, lub innej osoby

odpowiedzialnej za bezpteczeństwo ćwiczących)
- samowolnego zapalantaoświetlenia
- przebywania po zamknięciu obiektu

rzucania i wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla osób
ćwiczących (np. szklane opakowania itp. )

- palenia tytoniu
- wnoszenia oraz spozywania alkoholu i innych uzywek
- przebywania osobom pod wpĘwem alkoholu bądź innych środków

odurzających
- wprowadzaniazvvierząt
- uzywania bramek przenośnych bez odpowiedniego zamocowania ich do

podłoża.
7, Osoby dopvszczające się dewastacji boiska zostaną pociągnięte do odpowiedzialności

karnej i cywilnej oraz usuniętę z obiektu,
8. Skutki ewentualnych wypadków, nie spowodowanych zaniedbanięm administratora

obciążają osoby korzystającę z boiska. W odniesięniu do osób niepełnolętnich
odpowiedzialność za ich dziŃanta bądź ich zaniechanie ponoszą ich prawni
opiekunowie.

9. I1ość osób przebywĄących na terenie obiektu jest ograniczona t może ulec zmianie.
Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany dopuszczalnej liczby uczestników zajęó oraz

publiczności w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, jeśli będzie tego
wymagaó charakter organizowane go wydar zęnla or az sytuacj a epidemiczna.

10. W przypadku zauważęnta jakichkolwiek uszkodzęń lub nieprawidłowości w stanie
technicznym boiska ze sztucznąmurawa, Ośrodek zabrania korzystania zniego i prosi
o niezwłocznę zawndomięnie pod numeręm tęlęfonu: 519 352 803.

11, W przypadku uczestnictwa w imprezach masowych oraz innych odbywających się na
boisku ze sztucznąmurawą widzowie, uczestnicy i inne osoby mają obowiązek
pr zestr ze gani a do datkowo re gul aminu imprezy masowej opracowan ego przęz
Organtzatoru.

12, Regulamin ogłasza sl,ę przez jego wywieszęn:'e.
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