REGULAMIN ZESPOŁU BOISK
W OŚRODKU HUTNIK
Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy
I. Część ogólna
1. Zespół boisk w Ośrodku Hutnik jest obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Rozbrat 26 (zwanego także dalej: „SCSAW”).
2. Zespół boisk składa się z:
a) boiska ze sztuczną nawierzchnią „B”,
b) boiska ze sztuczną nawierzchnią „C”,
c) boiska z nawierzchnią naturalną „D”,
d) mini boisk (4 szt.) „a”, „b”, „c”, „d” z nawierzchnią naturalną,
e) zaplecza szatniowo-sanitarnego dedykowanego boisku „B”,
f) zaplecza szatniowo-sanitarnego dedykowanego boisku „C”.
3. Boisko „B” i „C” posiada licencję Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
4. Na terenie Zespołu boisk obowiązują łącznie: Regulamin Ośrodka Hutnik i niniejszy Regulamin.
5. Zespół boisk jest czynny codziennie w oparciu o ogólnodostępny harmonogram funkcjonowania. Dni i godziny, w których można korzystać z obiektu podane są na tablicy
ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Przebywanie na terenie boisk poza godzinami ich funkcjonowania jest zabronione.
6. Korzystanie z urządzeń Zespołu boisk odbywa się za zgodą Kierownika Ośrodka Hutnik, w oparciu o obowiązujący harmonogram wykorzystania.
7. Przed wejściem na teren obiektu osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Ośrodka Hutnik i ściśle do nich stosować.
8. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie
od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
9. Na terenie Zespołu boisk obowiązuje zakaz:
a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Ośrodka Hutnik lub osoby przez niego upoważnionej,
c) wnoszenia i zażywania używek oraz środków odurzających, palenia papierosów w tym e-papierosów,
d) wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych,
e) wnoszenia i posiadania przedmiotów zaliczanych do broni palnej, białej i innej w tym pojemników z gazem oraz paralizatorów,
f) 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,
g) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz pożarowo niebezpiecznych oraz podejmowania zachowań mogących powodować zagrożenie pożarowe,
h) stwarzania sytuacji mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób,
i) wprowadzania zwierząt,
j) pisania na elementach budowlanych, malowania oraz naklejania,
k) brudzenia i zaśmiecania obiektu,
l) wchodzenia na urządzenia i budowle nieprzeznaczone do tego bądź przechodzenia przez nie m.in. mury, płoty, ogrodzenia, urządzenia techniczne, oświetlenie,
pomosty, maszty, ekrany, dachy,
m) wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla osób korzystających z obiektu lub widzów.
10. Wejście na teren obiektu bądź korzystanie z jego urządzeń jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu Zespołu boisk.
II. Zasady korzystania
1. Z obiektu korzystać mogą kluby i organizacje sportowe, placówki oświatowe, organizacje społeczne, osoby fizyczne oraz kibice i uczestnicy imprez z przewidzianym
udziałem publiczności.
2. Za korzystanie z całości lub części obiektu obowiązuje odpłatność zgodnie z Cennikiem Ośrodka Hutnik dostępnym na www.aktywnawarszawa.waw.pl oraz w admini
stracji Ośrodka Hutnik.
3. Wstęp na boiska dozwolony jest pod opieką i nadzorem instruktora lub trenera albo opiekuna grupy w oparciu o obowiązujący harmonogram wykorzystania i rezerwacji.
4. Przed rozpoczęciem zajęć osoba prowadząca bądź przedstawiciel organizatora sprawdza stan techniczny obiektu i zgłasza ewentualne nieprawidłowości pracownikom
Ośrodka Hutnik.
5. Korzystanie z boisk dozwolone jest wyłącznie w stroju oraz obuwiu sportowym dostosowanym do poszczególnych nawierzchni. Zabrania się korzystania z boisk ze
sztuczną nawierzchnią w butach z metalowymi kołkami.
6. Odzież wierzchnią oraz buty uczestnicy zajęć pozostawiają w szatni.
7. Organizator zajęć i imprezy sportowej zobowiązany jest do pozostawienia płyty boisk, wyposażenia i urządzeń szatni, pomieszczeń socjalnych i trybun w stanie niepogorszonym.
8. Za bezpieczeństwo oraz stan zdrowia osób biorących udział w zajęciach sportowych odpowiedzialność ponosi Organizator.
III. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Hutnik decyzje podejmuje Dyrektor SCSAW.

