REGULAMIN STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO
Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

I. Zasady korzystania
1. Stadion lekkoatletyczny Ośrodka Wawelska jest obiektem m.st. Warszawy, zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa (zwane także dalej: „SCSAW”) zlokalizowanym na terenie Ośrodku Wawelska przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie (dalej jako „Stadion”).
2. Do użytku w ramach korzystania ze Stadionu udostępniona jest płyta Stadionu i bieżnia tartanowa ośmiotorowa (dalej jako „Bieżnia”), funkcjonujące wyłącznie przy oświetleniu naturalnym,
co każdy użytkownik akceptując niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości.
3. Bieżnia jest czynna codziennie od 7:00 do zmierzchu.
Szczegółowe godziny zamknięcia Bieżni, zależne od długości dnia, na bieżąco podawane są na stronie internetowej Ośrodka Wawelska.
4. Czas otwarcia Stadionu może ulec zmianom z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od SCSAW, w szczególności z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie RP,
organizowane przez SCSAW lub podmioty trzecie imprezy sportowe i zajęcia oraz w okresach świąt, przerw technologicznych, awarii, itp. SCSAW – w miarę możliwości – poinformuje
o tym z wyprzedzeniem na stronie www.aktywnawarszawa.pl lub w serwisie Facebook.
5. Stadion lub jego infrastruktura udostępniane są w szczególności i w pierwszej kolejności na potrzeby własne SCSAW, klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych
zajęć treningowych oraz placówkom oświatowym do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. W tym celu prowadzony przez pracowników SCSAW jest harmonogram, podawany
do publicznej wiadomości na stronie www.aktywnawarszawa.pl. Osoby indywidualne korzystają ze Stadionu, po zapoznaniu się z harmonogramem, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
w godzinach wskazanych w ust. 3 powyżej, wyłącznie gdy nie koliduje to z udostępnieniem Stadionu na potrzeby własne SCSAW w szczególności do realizacji imprez i zajęć przez SCSAW
lub/i na podstawie rezerwacji dla klubów, stowarzyszeń i zorganizowanych grup sportowych, placówek oświatowych. W przypadku, gdy osoba indywidualna rozpoczęła zajęcia kolidujące
z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi przed ich rozpoczęciem, opuści Stadion na czas ich trwania, bez konieczności wzywania jej do tego przez pracowników SCSAW lub osoby
przez SCSAW upoważnione, wykonujące zadania z zakresu ochrony mienia i osób.
6. Zajęcia zorganizowane na Stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.
7. Uprawianie na Bieżni innych sportów niż bieganie może odbywać się tylko na podstawie umowy/porozumienia zawartego z SCSAW i tylko za zgodą SCSAW.
8. Osoby dokonujące rezerwacji Stadionu lub jego infrastruktury, które otrzymają potwierdzenie takiej rezerwacji od pracownika SCSAW mają bezwzględne pierwszeństwo do korzystania
z zarezerwowanej infrastruktury przed osobami takiej rezerwacji nieposiadającymi.
9. Z szatni zlokalizowanej w kontenerach posadowionych bez stałego połączenia z gruntem na terenie Stadionu korzystać mogą tylko osoby wskazane przez SCSAW, kluby, stowarzyszenia
i zorganizowane grupy sportowe oraz placówki oświatowe na podstawie podpisanej umowy/porozumienia z SCSAW, w oparciu o obowiązujący harmonogram wykorzystania i rezerwacji
Stadionu, pod nadzorem instruktora lub trenera.
10. Pomieszczenie techniczne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie szatni, o której mowa w ust. 8 powyżej może być wykorzystane wyłącznie przez SCSAW lub podmioty, z którymi
SCSAW zawarło umowę/porozumienie. SCSAW nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pomieszczeniu i ma prawo w każdej chwili wezwać właściciela tych rzeczy do ich usunięcia,
a ten zobowiązany jest to bezzwłocznie uczynić.
11. Wejście na Bieżnię dopuszczalne jest tylko w obuwiu sportowym. Pracownicy SCSAW lub osoby przez SCSAW upoważnione, w szczególności wykonujące zadania z zakresu ochrony
mienia i osób mają prawo wezwać do opuszczenia Bieżni osoby takiego obuwia nieposiadające, a osoby te powinny natychmiast opuścić Bieżnię.
12. Przebywanie na terenie Stadionu poza godzinami jego funkcjonowania jest zabronione.
13. Stadion jest monitorowany i chroniony całą dobę.
14. Na terenie Stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu wszelkimi pojazdami mechanicznymi, deskorolkami, hulajnogami itp. Użytkownik, który ten zakaz złamie godzi się z wszelkimi
konsekwencjami, które z tego mogą wyniknąć, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za szkody osobiste
i majątkowe, które spowoduje.
15. Za korzystanie z Bieżni na podstawie zawartej z SCSAW umowy lub porozumienia pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Ośrodka Wawelska dostępnym
na www.aktywnawarszawa.pl.
16. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Stadionu odpowiadają opiekunowie prawni.
17. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na Stadionie wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
18. Na terenie Stadionu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom pracownika ochrony lub przedstawiciela SCSAW.
19. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
20. Wejście na Stadion w celach rekreacyjnych jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania ze Stadionu i znajdujących się na nim urządzeń.
21. Użytkownicy Stadionu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone SCSAW i osobom trzecim.
22. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13. odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające ze Stadionu w zorganizowanej grupie
odpowiedzialność ponosi także organizator zajęć.
23. Administracja Stadionu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. wniesione na teren obiektu. Stadion nie posiada szafek depozytowych i innych
podobnych umożliwiających zabezpieczenia rzeczy wniesionych na teren Stadionu.
24. SCSAW nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
25. Osoby korzystające ze Stadionu zobowiązane są do:
a) używania obuwia i stroju sportowego
b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu Stadionu
c) utrzymania czystości i porządku na terenie Stadionu i w jego pobliżu
d) podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie Stadionu
e) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
26. Na terenie Stadionu obowiązuje zakaz:
a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków dopingujących i odurzających
c) wnoszenia i posiadania przedmiotów zaliczanych do broni palnej, białej i innej w tym pojemników z gazem oraz paralizatorów
d) wnoszenia i posiadania przedmiotów, które ze względu na swoje przeznaczenie, strukturę lub budowę mogą stanowić zagrożenie dla innych osób takich jak: butelki szklane, puszki,
kije, pręty metalowe, pałki i inne przedmioty twarde bądź ostre
e) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz pożarowo niebezpiecznych oraz podejmowania zachowań mogących powodować zagrożenie pożarowe
f) stwarzania sytuacji mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób
g) wprowadzania zwierząt
h) brudzenia i zaśmiecania obiektu
i) wchodzenia na trybuny Stadionu, urządzenia i budowle nieprzeznaczone do tego bądź przechodzenia przez nie m.in. mury, płoty, ogrodzenia, urządzenia techniczne, pomosty,
maszty, ekrany, dachy.
27. Wejście na teren Stadionu bądź korzystanie z jego urządzeń jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
28. Wykaz telefonów alarmowych:
a) Pogotowie ratunkowe – 999
b) Straż Pożarna – 998
c) Policja – 997
d) Alarmowy – 112
II. Postanowienia końcowe
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Ośrodka Wawelska, a w dalszej kolejności decyzje podejmuje Dyrektor SCSAW.

