REGULAMIN OBIEKTU
Stadion Sportowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu

1. Wszelkie korzystanie z obiektu tylko po uprzednim uzgodnieniu z
zarządzającym obiektem – samowolne korzystanie spowoduje obciążenie
finansowe korzystającego. Stadion sportowy jest czynny we wszystkie dni
tygodnia od godziny 8ºº do 21ºº.
2. Organizatorzy imprez i zajęć na obiekcie zobowiązani są do zabezpieczenia
i przestrzegania bezpieczeństwa uczestników, poprzez służby porządkowe,
medyczne i szkoleniowe, a za ich brak ponoszą odpowiedzialność prawną.
3. Obiekt dysponuje trybunami, które posiadają trzy sektory mogące
pomieścić 200 osób w każdym sektorze.
4. Osoby obecne na obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na obiekcie.
5. Wynajmujący – korzystający z obiektu ponosi odpowiedzialność za szkody
i uszkodzenia powstałe z tytułu użytkowania.
6. Uczestnicy imprez zobowiązani są do przestrzegania zaleceń organizatora
oraz wykonywania poleceń służb porządkowych.
7. Zabrania się wjazdu i ustawiania na terenie obiektu jakichkolwiek
pojazdów samochodowych z wyjątkiem służb medycznych oraz straży
pożarnej.
8. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie
obiektu.
9. Zabrania się wpuszczania na imprezy osób będących w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu.
10.
Na imprezy masowe zabrania się wnoszenia broni, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych
przedmiotów i narzędzi oraz substancji psychotropowych.
11.
Służby porządkowe są uprawnione do:
a. sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie – obiekcie,
b. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, przy pomocy
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
12.
Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu
imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
13.
Zarządzający obiektem jest uprawniony do jednostronnego zerwania
umowy i przerwania imprezy z chwilą stwierdzenia nieprzestrzegania
ustaleń zawartych w umowie.
14.
Ośrodek
Sportu
i
Rekreacji
w
Myśliborzu
nie
ponosi
odpowiedzialności prawnej z tytułu nieszczęśliwych wypadków powstałych
podczas imprez i zajęć oraz korzystania z obiektu.
15.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzja należy do
administratora obiektu.

