Regulamin Boisk wielofunkcyjnych i Kortów tenisowych
1. Boiska wielofunkcyjne i Korty tenisowe będące częścią składową Toru wrotkarsko-łyżwiarskiego są obiektami
Gminy Miasto Elblag zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
2. Boiska wielofunkcyjne i Korty tenisowe mają charakter ogólnodostępny i są czynne w miesiącach: kwiecień –
październik, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zarządcę obiektów.
3. Z Boisk wielofunkcyjnych mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane. Wstęp jest odpłatny, zgodnie
z obowiązującym cennikiem.
4. Wstęp na Korty tenisowe jest odpłatny, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. W przypadku organizowania na Boiskach, Kortach lub Torze wrotkarsko-łyżwiarskim imprez sportoworekreacyjnych i okolicznościowych oraz treningów – harmonogram korzystania z obiektów może ulec
zmianie.
6. W trakcie trwania treningów i zawodów sportowych na Boiskach, Kortach lub Torze wrotkarsko-łyżwiarskim
obowiązuje zakaz wejścia na Boiska i Korty pozostałym Użytkownikom.
7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Boiska oraz Korty mogą być zamknięte.
8. Korzystający z Boisk i Kortów zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności przy wilgotnej lub
mokrej nawierzchni.
9. Korzystający z Boisk i Kortów zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz czystego
obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
10. W razie prowadzenia na obiektach prac i napraw Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Boisk i/lub Kortów
w sposób nieutrudniający prac, z zachowaniem wymaganej ostrożności.
11. Osoby korzystające z Boisk i Kortów zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń
wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych w obiekcie.
12. Każdy Użytkownik Boisk i Kortów obowiązany jest dbać w trakcie korzystania z obiektu o bezpieczeństwo
własne oraz innych Użytkowników.
13. Każdy Użytkownik przebywa na obiekcie na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim
uprawianiem sportu.
14. Na terenie obiektów obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
środków odurzających.
15. Na terenie obiektów zabrania się:
1) korzystania z obiektów przy użyciu nie w pełni sprawnego sprzętu;
2) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi oraz obuwia golfowego;
3) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych;
4) wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów;
5) siadania, wspinania, wieszania się na sprzęcie sportowym (m.in. konstrukcja i obręcz do koszykówki,
słupki i siatki do siatkówki i tenisa, bramki do piłki ręcznej), pozostawianie na nich ubrań i innych
przedmiotów;
6) siadania, opierania się, wspinania, wieszania się na ogrodzeniu okalającym Boiska i Korty, pozostawianie
na nich ubrań i innych przedmiotów;
7) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych;
8) zaśmiecania obiektów, w tym rzucania na nawierzchnię przedmiotów, które mogą trwale się z nią
związać, np. guma do żucia;
9) wnoszenia fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych;
10) wprowadzania i wnoszenia zwierząt;
11) niszczenia sprzętu i urządzeń sportowych;
12) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników obiektów;
13) jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami, hulajnogami, wózkami itp.
14) jazdy po nawierzchni pojazdami kołowymi (rowery, motocykle, samochody, quady itp.);
16. Użytkownik Boisk i Kortów zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na obiekcie.

17. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który Boiska i Korty są wyposażone na stałe.
18. Użytkownicy, którzy nie mają ukończonych 10 lat mogą korzystać z obiektu jedynie pod opieką osób
pełnoletnich.
19. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia związane z korzystaniem z Boisk i Kortów należy
bezzwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
20. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu bądź ogólnie przyjętych zasad zachowania się w miejscu
publicznym przez Użytkownika, obsługa obiektu może usunąć go z Boisk bądź Kortów.
21. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub pozostawione bez opieki lub
skradzione.
22. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i cielesne spowodowane
nieodpowiednim zachowaniem się Użytkowników obiektu.
23. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi obiektu.
24. Użytkownik obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego
zasad.
25. Użytkownicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągani do odpowiedzialności karnoadministracyjnej.
26. Boiska oraz Korty są obiektem monitorowanym.
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