REGULAMIN
korzystania z obiektu turystyczno-rekreacyjnego
„Grill w Marinie Puławy”

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu utrzymanie
bezpieczeństwa, ochrony mienia, oraz zapewnienie zgodnego współżycia
użytkowników obiektu.
1. Obiekt stanowi własność gminy Miasto Puławy.
2. Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, ul. HaukeBosaka 1.
3. Obiekt, jest miejscem wypoczynku i rekreacji dla osób indywidualnych i grup
zorganizowanych.
4. Teren grilla udostępniany jest w godzinach od 10.00 do 22.00.
5. Termin korzystania z grilla należy uzgodnić w MARINIE PUŁAWY tel.797 399 260.
6. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
oraz do przestrzegania jego zapisów.
7. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez obsługę obiektu.
8. Korzystanie z obiektu i jego wyposażenia jest bezpłatne.
9. Organizatorem pobytu może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca
odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
10. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialni są
opiekunowie.
11. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej
oraz przepisów BHP.
12. Dopuszcza się rozpalanie ognia tylko w betonowym grillu.
13. Korzystanie z grilla może odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:





rozpalający ogień zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności przy
jego rozpalaniu i utrzymywaniu,
przed zakończeniem pobytu osoby, które korzystały z grilla zobowiązane są do
jego zagaszenia,
w trakcie korzystania z grilla zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru,
do grillowania można używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu węgla
drzewnego.

14. Na terenie obiektu zabrania się:





niszczenia wyposażenia obiektu, w tym wchodzenie na ławki i stoły,
wprowadzania zwierząt,
zaśmiecania i niszczenia zieleni.

15. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się używania wulgarnego słownictwa
oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu użytkowników.
16. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku
w trakcie użytkowania obiektu oraz za szkody powstałe podczas pobytu.
17. Wszystkie odpady po zakończeniu użytkowania grilla należy zabrać ze sobą.
18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za:



wypadki powstałe na terenie obiektu,
wszelkie zagubione rzeczy.

19. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Puławach, ul. Hauke - Bosaka 1.
20. Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE
999 lub 112
STRAŻ POŻARNA

998 lub 112

POLICJA

997 lub 112

STRAŻ MIEJSKA

986

