REGULAMIN BOISK PLAŻOWYCH
1. Administratorem boisk jest Zbąszyoskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
2. Obiekt czynny jest przez cały tydzieo od wiosny do jesieni.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęd ze względu prowadzone zawody
sportowe, złe warunki atmosferyczne, techniczne, lub inne.
4. Boiska dostępne są w kolejności:
a) dla klubów i organizacji sportowych działających na terenie Gminy Zbąszyo,
b) dla szkół z terenu Gminy Zbąszyo,
c) dla grup treningowych spoza Gminy Zbąszyo,
d) dla wszystkich chętnych: dzieci (pod opieką pełnoletnich opiekunów), młodzieży
i dorosłych.
5. Przed każdymi zajęciami korzystający ma obowiązek sprawdzid stan urządzeo. Ewentualne
usterki należy zgłosid administratorowi.
6. Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) przestrzeganie postanowieo niniejszego regulaminu,
b) stosowanie się do poleceo administratora obiektu,
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeo zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
e) każdorazowego wyrównania powierzchni boisk po zakończeniu zajęd.
7. W celu zapewnienia bezpieczeostwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie
z przeznaczeniem zabrania się:
a) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
b) niszczenia urządzeo sportowych,
c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i stosowania innych używek,
e) zaśmiecania, wnoszenia opakowao szklanych i metalowych,
f) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom,
g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
h) wprowadzania zwierząt,
8. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 6-7 korzystania z obiektu podejmuje
ZCSTiR, które w zależności od sytuacji może:
a) zwrócid uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
b) nakazad opuszczenie terenu boiska,
c) zakazad dalszych wstępów na obiekt,
d) w uzasadnionych przypadkach administrator, gospodarz obiektu, trener lub instruktor
może wezwad służby mundurowe.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące
własnośd użytkowników.
10. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
w trakcie
korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialnośd
i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeo.
11. Korzystanie z boisk jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach statutowych ZCSTiR zgodnie z art. 23 ust.
1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

