ZAŁĄCZNIK NR 5 REGULAMINU
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU

REGULA MIN BOISKA PLAŻOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU
1. Administratorem boiska jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak. Regulamin boiska plażowego stanowi załącznik nr 5
Regulaminu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku
2. Boisko do siatkówki plażowej może być wykorzystywane wyłącznie do uprawiania
dyscypliny - siatkówka plażowa.
3. Boisko jest czynne w miesiącach od maja do końca września w godz. 800 - 2000
4. Boisko za zgodą administratora obiektu może być wykorzystywane do organizowania
zawodów i turniejów siatkówki plażowej, mających charakter imprez masowych.
5. Udostępnienie boiska do celów, o których mowa w pkt. 4 następuje na podstawie umowy
zawartej przez organizatora imprezy z Dyrektorem GOSiR, na zasadach określonych
w tej umowie, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
6. Boisko do siatkówki plażowej jest obiektem dostępnym dla korzystających z kąpieliska .
7. Użytkownicy boiska korzystają z obiektu po zapoznaniu się z regulaminem.
8. Wstęp na boisko jest możliwy tylko w stroju sportowym.
9. Pierwszeństwo korzystania z boiska plażowego mają Użytkownicy, którzy dokonali
rezerwacji terminowej.
10. Rezerwacja boiska odbywa się w biurze GOSiR lub telefonicznie (17) 2777 111
w godz. 800 – 1500
11. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych administrator obiektu może
wyłączyć czasowo boisko.
12. Korzystający z boiska zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
13. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na boisku wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
13. Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą
ich opiekunowie prawni.
14. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych i turniejów,
odpowiada Organizator imprezy.
15. Na terenie boiska obowiązuje zakaz:
a) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, broni
i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z boiska do siatkówki
plażowej,
b) palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

c) pozostawiania śmieci i odpadów,
d) wprowadzania zwierząt,
e) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu
niezgodnego z przeznaczeniem boiska do siatkówki plażowej,
f) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,
g) zakłócania porządku,
h) korzystania z boiska i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
i) przebywania na terenie boiska poza godzinami otwarcia, o których mowa w pkt. 3
16. Korzystający z boiska do piłki plażowej zobowiązani są stosować się do postanowień
regulaminu.
17. Wszystkie skargi i wnioski należy składać u Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Frysztaku w godz. 800 - 1500.
18. Dyrektor GOSiR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone
na terenie boiska szkody , w tym także naruszenie dobrego wizerunku Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, jako jednostki organizacyjnej Gminy Frysztak.

