Regulamin korzystania z obiektu sportowego przy
ul. Nadolnik w Poznaniu
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Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
Boisko jest własnością Miasta Poznania. Administratorem obiektu są Poznańskie Ośrodki
Sportu i Rekreacji oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, tel. 61 877 23 29.
Obiekt sportowy obejmuje boisko wielofunkcyjne.
Boisko jest czynne przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku
odrębnie. Harmonogram ustala Kierownik MOS.
W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania
remontów lub konserwacji boiska, Administrator może zawiesić korzystanie z obiektu.
Dzieci do lat 10 mogą korzystać z boiska tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Korzystanie z boisk jest bezpłatne, za wyjątkiem sytuacji, kiedy z boiska skorzystać będzie
chciał podmiot prowadzący zajęcia sportowe na zasadach komercyjnych.
Dla podmiotów prowadzących aktywności odpłatne obowiązuje cennik wynajmu znajdujący
się na stronie Administratora obiektu www.posir.poznan.pl w zakładce Młodzieżowy
Ośrodek Sportowy.
Grupy zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszej rezerwacji boiska u Administratora.
Dostępne godziny znajdują się w grafiku na stronie www.posir.poznan.pl w zakładce
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.
Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z
przeznaczeniem.
Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu, przepisów ppoż. i bhp.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
14.
14.1. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców.
15.
14.2. Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem
boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
16.
14.3. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
17.
14.4. Palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu i
zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
18.
14.5. Zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.
19.
14.6. Przeszkadzania w zajęciach lub grze.
20.
14.7. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
21.
14.8. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.
22.
14.9. Wprowadzania zwierząt.
23.
14.10. Korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
24.
14.11. Korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia oraz po zmroku.
25.
14.12. Niszczenia zieleni wokół obiektu.
Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej
prawni opiekunowie.
Administrator obiektu w zależności od sytuacji może:
28.
15.1. Nakazać zmianę obuwia sportowego.
29.
15.2. Nakazać opuszczenie boiska sportowego.
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30.
15.3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających
bezpieczeństwu zakazać korzystania z obiektu.
31.
15.4. Zwrócić uwagę na niewłaściwe lub niezgodne z regulaminem zachowanie, w
skrajnych przypadkach wezwać policję.
Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
obiektu sportowego.
Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
Zniszczenia i szkody oraz inne zdarzenia niezgodne z niniejszym regulaminem należy
zgłaszać do Administratora obiektu w jego siedzibie przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu lub
telefonicznie pod numerem 0-61 877 23 29.
NUMERY ALARMOWE:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
TEL. ALARMOWY – 112
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