REGULAMIN
korzystania z boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego w Strefie Aktywności Rodzinnej
przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej w Katowicach
1.

Boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz przynależną infrastrukturą zwane dalej „obiektem”
zlokalizowane w Strefie Aktywności Rodzinnej przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej jest
obiektem sportowym stanowiącym własność Miasta Katowice.

2.

Zarządzającym obiektem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” z siedzibą przy
ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, zwana dalej „Zarządcą”.

3.

Boisko przeznaczone jest wyłącznie do gry w piłkę nożną.

4.

Obiekt czynny jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 do 21.00 w okresie
ustalonym przez Zarządcę, na podstawie sprzyjających warunków atmosferycznych.

5.

Obiekt jest ogólnodostępny, za wyjątkiem dni zarezerwowanych dla zorganizowanych
grup i podanych w tablicy ogłoszeń przy wejściu na boisko.

6.

Korzystanie z obiektu na zasadzie rezerwacji telefonicznej jest możliwe w środy, piątki
i soboty. Dokonanie rezerwacji na inny dzień wymaga pisemnej zgody Zarządcy.

7.

Rezerwacji na każdy kolejny tydzień, można dokonać telefonicznie od poniedziałku do
środy u osoby wyznaczonej przez Zarządcę (numer telefonu podano w gablocie
ogłoszeniowej przy boisku), a jeżeli brak takiej osoby, rezerwacji na każdy kolejny
tydzień, można dokonać w Administracji Osiedla przy ul. Tysiąclecia 90a od poniedziałku
do środy w godzinach pracy Administracji.
Telefon: 32 254 19 90.

8.

Korzystanie z obiektu jest bezpłatne, chyba że służy ono celom komercyjnym.

9.

Dzieci do lat dwunastu korzystające z obiektu, powinny znajdować się pod opieką
dorosłych.

10.

Grupy zobowiązane są w trakcie rezerwacji do wyłonienia swego przedstawiciela
odpowiedzialnego za kontakt z Zarządcą oraz przestrzeganie postanowień niniejszego
regulaminu.

11.

Po upływie wyznaczonego w harmonogramie terminu rezerwacji, korzystający z obiektu
zobowiązani są go opuścić, a klucze oddać Przedstawicielowi Zarządcy obecnemu na
miejscu w godzinach rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji.

12.

Na boisku nie może przebywać w jednym czasie więcej niż 15 osób.

13.

Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych,
w tym obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia
piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi.

14.

Obiekt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

15.

Zauważone usterki techniczne należy niezwłocznie zgłaszać do Administracji Osiedla
w godzinach pracy Administracji, a poza godzinami - Przedstawicielowi Zarządcy
(numery telefonów podano w gablocie ogłoszeniowej przy boisku).

16.

Zabrania się:
a) wprowadzania na boisko i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem
boiska, np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.
b) niszczenia elementów obiektu,
c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
d) palenia tytoniu, używania otwartego ognia, fajerwerków, itp.,
e) wchodzenia i przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod
wpływem środków o działaniu psychotropowym,
f)

zaśmiecania,

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
h) wprowadzania zwierząt,
i)

przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

j)

wnoszenia szkła, blachy lub innych materiałów ceramicznych,

k) wchodzenia na boisko w brudnym lub zabłoconym obuwiu oraz obuwiu z metalowymi
elementami lub wypustkami,
l)
17.

żucia gumy na terenie boiska.

Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z obiektu odpowiedzialność materialną
ponoszą osoby korzystające lub ich opiekunowie prawni.

18.

Zgłoszeni użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i ubezpieczają
się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zarządca nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki, w tym również indywidualnych użytkowników, powstałe
w trakcie korzystania z obiektu.

19.

Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu odpowiedzialność
ponosi użytkownik lub jego opiekunowie prawni.

20.

Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie (w tym odwołania
rezerwacji), po uprzednim powiadomieniu zainteresowanego.

21.

Osoby korzystające z obiektu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie
Przedstawiciela Zarządcy zobowiązane są do natychmiastowego wykonywania jego
poleceń i do opuszczenia terenu obiektu.

22.

Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.

23.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 2/Z/2017 Zarządu S.M. „Piast” z dnia
04.01.2017r.

