ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO W CZELUŚNICY
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Stadion lekkoatletyczny i boisko piłkarskie w Czeluśnicy stanowi własność gminy Tarnowiec.
Obiekt jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne
Wszystkich korzystających z obiektu obowiązuje posiadanie stroju i obuwia sportowego
Z obiektu mogą korzystać:
 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera,
 kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 grupy zorganizowane z wyznaczonym koordynatorem (maksymalnie 20 osób),
 osoby fizyczne, w tym dzieci do 7 lat wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
Korzystający z obiektu są zobowiązani do:
 bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
 korzystania z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
 ścisłego przestrzegania porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego
bezpośrednim otoczeniu.
Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,
 wnoszenia wszelkich przedmiotów niebezpiecznych, np. kastetów, pałek, noży, butelek
szklanych, itp.,
 używania na bieżni lekkoatletycznej jakiegokolwiek sprzętu powodującego możliwość
uszkodzenia nawierzchni a w szczególności kijków do nordic walking i obuwia piłkarskiego
(korków),
 użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem dla boisk i bieżni, np. roweru,
motoroweru, deskorolek, rolek, itp.,
 niszczenia urządzeń sportowych, bieżni i płyty boiska,
 wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia sportowe, zamknięte bramy, budynki,
ogrodzenie, słupy, lampy i inne urządzenia,
 zakłócania zajęć, porządku i używania wulgarnych słów,
 przebywania na terenie osób poniżej 12 roku życia po zmroku (nie dotyczy zorganizowanych
grup sportowych)
 wszelkiego handlu, rozdawania ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych
bez zgody Wójta Gminy Tarnowiec,
 umieszczania na terenie obiektu jakichkolwiek reklam bez zgody Wójta Gminy Tarnowiec
lub osoby wyznaczonej,
 rzucania przedmiotami i niszczenia mienia obiektu,
 używania na terenie obiektu czapek-kominiarek i innej odzieży utrudniającej identyfikacje
osoby.
Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem
i zobowiązaniem się do jego stosowania.
Z obiektu zabrania się korzystać:
 osobom znajdującym się po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,
 osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi do uczestnictwa w zajęciach sportoworekreacyjnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku obiekt jest monitorowany.

