REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA
Wszyscy korzystający z boiska zobowiązani są
do zapoznania się z poniższym regulaminem.
1. Boisko jest własnością Miasta Gdańska.
2. Administratorem boiska jest Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, z siedzibą w Gdańsku,
Al. Grunwaldzka 244.
3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób przebywających
na terenie boiska oraz za poniesione przez nie straty materialne.
4. Boisko jest ogólnodostępne i czynne codziennie w godzinach od 08:00 do 22:00.
5. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne.
6. Osoby korzystające z boiska odpowiedzialne są za utrzymanie porządku oraz ponoszą
odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. W przypadku osób niepełnoletnich
odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie i rodzice.
7. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie zagrażający innym
użytkownikom, nie doprowadzając do uszkodzeń urządzeń i nawierzchni boiska.
8. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny nawierzchni boiska i urządzeń.
W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt administratorowi.
9. Na obiekt wolno wchodzić wyłącznie w obuwiu sportowym na płaskiej podeszwie.
10.Na terenie boiska obowiązuje zakaz:
a) jazdy pojazdami mechanicznymi, rowerami, wózkami, deskorolkami, wrotkami, rolkami,
b) wprowadzania zwierząt,
c) zaśmiecania, a w szczególności pozostawiania gum do żucia i rozlewania płynów,
d) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek,
e) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie oraz na terenach przyległych,
f) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
g) korzystania z obiektu i jego urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,
h) wchodzenia na urządzenia sportowe i przechodzenia przez ogrodzenie boiska,
i) wchodzenia na boiska, gdy na płycie zalega śnieg, lód lub grad,
11.Uszkodzenia i uwagi należy zgłaszać do administratora obiektu - tel. 58 346 03 03
w godz. 7:30 - 15:30
12.Niestosowanie się do niniejszego regulaminu będzie rozpatrywane w drodze postępowania
karno-administracyjnego (z art. 51 § 1 i 2 KW, art. 54 KW), a w szczególnych wypadkach
w drodze postępowania karnego (z art. 193 KK).

UWAGA !
OBIEKT MONITOROWANY CAŁODOBOWO
W przypadku niebezpiecznego zdarzenia na boisku po pomoc należy dzwonić
pod numer 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
STRAZ POŻARNA
- 998

POLICJA
- 997
STRAŻ MIEJSKA - 996

Zgłaszając zdarzenie należy podać poniższy adres:
Boisko na wysokości budynku przy ul. Paganiniego 9 w Gdańsku.

