Załącznik do Zarządzenia nr 17 /2013
z dnia 20.09.2013 roku
Dyrektora MOSRiW w Żarach

REGULAMIN OBIEKTÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU, REKREACJI
I WYPOCZYNKU W ŻARACH
Zarządcą obiektów jest Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach zwany
dalej MOSRiW z siedzibą w Żarach ul. Telemanna 1, tel/fax 684702870, strona
internetowa: www.mosriw.zary.pl , e-mail: sekretariat@mosriw.zary.pl
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie wszystkich obiektów sportoworekreacyjnych MOSRiW w Żarach. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w
siedzibie MOSRiW oraz na stronie internetowej MOSRiW Żary.
2. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów
niniejszego regulaminu.
3. Wejście na teren obiektów oznacza bezwzględną akceptację i podporządkowanie
się do zasad niniejszego regulaminu.
4. Szczegółowe
regulaminy
poszczególnych
obiektów
są
zamieszczone
w wyznaczonych miejscach na obiektach i stanowią integralną część niniejszego
regulaminu. Regulaminy szczegółowe są załącznikami do niniejszego regulaminu
obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSRiW.
5. Korzystanie z obiektów przez grupy zorganizowane oraz przeprowadzanie
treningów, imprez, szkoleń itp wymaga zawarcia umowy lub uzyskania pisemnej
zgody Dyrekcji MOSRiW.
6. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom pracowników MOSRiW lub służb porządkowych
i informacyjnych.
7. W przypadku organizacji imprez masowych mają zastosowanie ponadto przepisy
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
8. Za bezpieczeństwo osób przebywających na obiektach odpowiedzialni są:
• trenerzy, nauczyciele i opiekunowie grup zorganizowanych lub ososby
odpowiedzialne, organizatorzy wszelkiego rodzaju imprez,
• na kompleksach boisk „Orlik ” - animatorzy sportu.
9. Szczegółowe zasady oraz godziny korzystania z obiektów określają regulaminy
poszczególnych obiektów oraz ustalone i zaakceptowane przez MOSRiW
harmonogramy. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia
obowiązuje odpowiedni strój oraz obuwie sportowe stosowane do poszczególnych
rodzajów zajęć.
10. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu przed
przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu. Dbać o bezpieczeństwo osób mu
podległych przez cały czas pobytu na terenie poszczególnych obiektów.
11. MOSRiW może kontrolować wszystkie zajęcia grup zorganizowanych, a w razie
stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
12. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów są zgodne z cennikami obowiązującymi
w MOSRiW ustalonymi zarzadzeniem Burmistrza Miasta Żary w sprawie ustalenia
wysokości cen I opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urzadzeń sportoworekreacyjnych zarządzanych przez MOSRiW w Żarach.
13. Na terenie wszystkich obiektów obowiązują następujące zakazy:
• wnoszenia, spożywania alkoholu i innych środków o podobnym działaniu oraz
palenia tytoniu, oprócz miejsc do tego wyznaczonych.

korzystania z obiektów przez osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub innych środków o podobnym działaniu,
• wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia fasady, płoty,
mury,ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, maszty wszelkiego rodzaju,
dachy,
• używania wulgarnego słownictwa,
• rozniecania ognia, rzucania wszelkimi przedmiotami
• prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej, sprzedawania
biletów wstępu, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez
odpowiednich zezwoleń oraz pisemnej zgody Dyrekcji MOSRiW.
• pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach ich malowania i oklejania,
• niszczenia wszelkiego mienia,
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecanie obiektów,
• wprowadzania zwierząt( nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników I służb porządkowych, Policji) I innych zwierząt, z wyjatkiem
organizowanych wystaw tych zwierząt.
• umieszczania reklam, transparentów i plansz na terenie obiektów i ogrodzeniu
bez pisemnej zgody MOSRiW.
14. Dyrekcja MOSRiW zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia
z użytkowania poszczególnych obiektów lub ich części.
15. Informacje o wyłączeniu z użytkowania będą wywieszane w wyznaczonych
miejscach poszczególnych obiektów oraz zamieszczane na stronie internetowej
MOSRiW.
16. Osoby niszczące wyposażenie obiektów ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną i prawna za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialnośćmaterialną i prawną ponoszą ich prawni opiekunowie.
17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane
z obiektów MOSRiW. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego
regulaminu nie będą mogły korzystać z obiektów MOSRiW.
18. Każdy użytkownik ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadomienia obsługi
poszczególnych obiektów o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne
zagrożenia dla użytkowników poszczególnych obiektów MOSRiW.
19. MOSRiW zastrzega sobie prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na teren
obiektu.
20. MOSRiW nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania
przepisów niniejszego regulaminu.
21. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektów MOSRiW nie
odpowiada.
22. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni obsługa poszczególnych
obiektów.
23. Skargi i wnioski należy składać w dniach: od poniedziałku do piątku
w sekretariacie MOSRiW ul. Telemanna 1, 68-200 Żary, w godz. 7:00- 15:00
•

