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1. Administratorem boiska wielofunkcyjnego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Ostrowi Mazowieckiej.
2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia zajęć
lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych,
treningów, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności
lokalnej.
3. Boisko czynne jest zgodnie z harmonogramem pracy obiektu.
Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności
konserwacji,
zawodów
sportowych
bądź
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających korzystania z obiektu.
4. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:
a/ wstęp na obiekt jest płatny – zgodnie z cennikiem.
b/ pierwszeństwo korzystania z obiektu maja użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji
telefoniczne lub osobiście w kasie boiska wielofunkcyjnego,
c/ osoby do 13 lat mogą korzystać z boiska tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej
(opiekuna/trenera/instruktora),
d/ grupy zorganizowane korzystają na zasadach zawartych w zał. nr 1 i zał nr 2,
e/ korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów
sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie, nie pozostawiających
śladów na powierzchni.
f/ akcesoria i sprzęt sportowy we własnym zakresie
5. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania
się:
a/ wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
b/ przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
c/ zaśmiecania terenu,
d/ dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
e/ korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,
f/ zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
g/ wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
h/ wprowadzania zwierząt,
i/ wjeżdżania motorowerami, motocyklami i samochodami,
j/ palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
odurzających,
k/ wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych
lub innych podobnie działających substancji.

6. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z
których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić
ten fakt Administratorowi obiektu.
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
powstałe w trakcie korzystania z boiska oraz za rzeczy pozostawione na terenie
obiektu.
8. Na boisko wielofunkcyjne można wchodzić i wychodzić jedynie w miejscach do ego
przeznaczonych, oznaczonych napisem WEJŚCIE/WYJŚCIE.
9. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko z
amatorskim uprawianiem sportu.
10. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych
znajdujących się na terenie obiektu, odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która
dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun.
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem oraz
akceptacji jego postanowień, a także poleceń wydanych przez przedstawiciela
zarządcy. Nie zastosowanie się do niniejszych zasad, spowoduje usuniecie z obiektu.
12. Teren boiska wielofunkcyjnego jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z
kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do
użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Administrator
gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych
oraz godności użytkowników.

