Regulamin boiska do siatkówki plażowej
w Parku Marka Kotańskiego
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej
będącego własnością Miasta Stołecznego Warszawy, znajdującego się w
administrowaniu jednostki organizacyjnej – Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Włochy (OSiR Włochy).
2. Boisko piaszczyste zlokalizowane na terenie Parku Marka Kotańskiego w
Warszawie, jest przeznaczone wyłącznie do gry w siatkówkę plażową zabrania się wykorzystywania go do innych celów.
3. Boisko czynne jest w sezonie letnim od świtu do zmierzchu.
4. Dzieci przed ukończeniem 13-go roku życia powinny korzystać z boiska pod
opieką osób pełnoletnich.
5. Z boiska do siatkówki plażowej, korzystać mogą wszyscy uczestnicy stosujący
się do niniejszego regulaminu.
6. Osoby korzystające z boiska mają prawo wnieść na jego teren własny sprzęt
sportowy przeznaczony wyłącznie do uprawiania siatkówki plażowej, pod
warunkiem wcześniejszego zdezynfekowania tego sprzętu własnymi
środkami.
7. Użytkownicy boiska nie przestrzegający niniejszego regulaminu, wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają
natychmiastowemu wydaleniu z terenu boiska.
8. Zaleca się, aby osoby korzystające z boisk przychodziły na nie przebrane w
strój sportowy.
9. Z boiska do siatkówki plażowej należy korzystać w strojach sportowych bez
obuwia lub w obuwiu sportowym, na płaskiej podeszwie
10. OSiR Włochy może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na
organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac
konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
11. Wszystkie osoby korzystające z boiska do siatkówki plażowej są zobowiązane
do podporządkowania się nakazom pracowników OSiR Włochy.
12. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu
użytkowników oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie
powiadomić pracowników obiektu osobiście lub tel. (22) 609 01 40
13. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych
odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest
każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego
używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu
prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego
podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracowników OSiR
Włochy osobiście lub tel. (22) 609 01 40
14. Za kontuzje i inne obrażenia, każdy uczestnik odpowiada indywidualnie.
15. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu
własnemu lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu
boiska do siatkówki plażowej, w szczególności:











wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków
odurzających,
palenie papierosów i e-papierosów,
wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz
innych niebezpiecznych przedmiotów,
zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu,
niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rowerów, wózków, skuterów itp.)
oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację na terenie
kompleksu i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,
przechodzenie przez ogrodzenie,
wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich
przeznaczeniem,
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.

16. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko
użytkownika.
17. Osoby przebywające na terenie boiska do siatkówki plażowej i naruszające
porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także
osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń
służb porządkowych lub pracowników OSiR Włochy mogą zostać usunięte z
terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania karnego i cywilnego.
18. Osoby niszczące wyposażenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
19. OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i
pozostawione na terenie boiska do siatkówki plażowej.
20. OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z
nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

