REGULAMIN
BOISK PIŁKARSKICH
ul. Kaniowczyków 32 i ul. Hauke-Bosaka 1
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Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach.
Boiska przeznaczone są do prowadzenia:
 treningów i meczy piłkarskich,
 zorganizowanych zajęć dla dzieci,
 organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
Obiekt czynny jest w godzinach trwania imprez, oraz prowadzonych zajęć.
Korzystający z boisk winni posiadać odpowiedni strój sportowy i obuwie.
Wstęp na teren boisk bez prowadzącego zajęcia jest zabroniony.
Boiska nie są obiektami sportowymi powszechnie dostępnymi.
Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do utrzymania należytego porządku,
oraz podporządkowania się regulaminowi boisk.
Na terenie obiektu zabrania się:
 wnoszenia materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni, rac, petard, świec
dymnych, szkodliwych środków chemicznych i odurzających, alkoholu, broni,
niebezpiecznych
narzędzi,
opakowań
szklanych,
oraz
przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników,
 przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych, bądź też
uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie
obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony itp.,
 zaśmiecania i zanieczyszczania boiska i jego obrzeży,
 zakłócania ładu i porządku, oraz wszczynania awantur i zamieszek,
 wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w
stanie nietrzeźwym, lub po spożyciu środka odurzającego,
 niszczenia boksów, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń na terenie boiska,
 wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania środków szkodliwych dla
przyrody i zdrowia ludzkiego,
 załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie,
oraz organizatorzy imprezy,
 wjeżdżania pojazdów i wprowadzania rowerów bez zezwolenia obsługi,
 wprowadzania psów i innych zwierząt za wyjątkiem organizowanych wystaw tych
zwierząt,
 palenia tytoniu,
 używania słów wulgarnych, oraz zachowań naruszających godność osobistą,
 umieszczania napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń,
 prowadzenia sprzedaży towarów, oraz zbiórek pieniężnych.
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Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy lub
prowadzonych zajęć.
Administrator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Administrator ustala harmonogram imprez, oraz treningów przeprowadzanych na
terenie obiektu.
Użytkownicy korzystający z obiektu odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do Administratora obiektu.

