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Postanowienia ogólne
Sala sportowa jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku, Pl. Celebry papieskiej 1.
Każda osoba korzystająca z Sali sportowej jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego ustaleń.
Sala sportowa jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-22.00 przy czym ostatnie zajęcia mogą zakończyć się najpóźniej o 21.30, a uczestnicy zajęć
proszeni są o opuszczenie obiektu 15 minut przed zamknięciem obiektu (tj. 21.45 od poniedziałku do soboty).
W sytuacjach nadzwyczajnych Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o. może ustalić w jednostkowych przypadkach inne godziny otwarcia sali. W takich przypadkach
informacja o zmianie godzin funkcjonowania sali będzie zamieszczona na stronie internetowej oraz na terenie obiektu najpóźniej w dniu poprzedzającym.
Korzystanie z sali jest odpłatne. O wysokości cen decyduje Zarząd MOSIR Płock Sp. z o.o.
Czas korzystania z sali liczony jest od chwili rozpoczęcia przygotowań do zajęć, do czasu jej uprzątnięcia po zakończonych zajęciach i opuszczenia pomieszczeń szatni
przez wszystkich korzystających.
Zasady korzystania z Sali sportowej

1. Z sali korzystać mogą osoby indywidualne, szkoły, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i inne grupy, po zawarciu umowy z MOSiR Płock Sp. z o.o..
2. Korzystający z sali zobowiązani są do przestrzegania:
a) postanowień umowy,
b) przepisów bhp,
c) niniejszego regulaminu,
d) przepisów przeciwpożarowych,
e) zaleceń osoby odpowiedzialnej z ramienia MOSiR Płock Sp. z o. o. w zakresie prawidłowego korzystania z obiektu.
3. Korzystający odpowiada za zakończenie korzystania z sali zgodnie z harmonogramem.
4. Korzystającym zabrania się niszczenia urządzeń i wyposażenia sali.
5. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego, opiekunowie grup sportowych, organizatorzy imprez sportowo – rekreacyjnych i innych.
6. Za bezpieczeństwo osób korzystających z sali podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
7. Każda grupa korzystająca z sali odpowiedzialna jest za ład i porządek pozostawiony po zakończeniu zajęć.
8. Na zajęciach sportowych obowiązuje strój sportowy i czyste obuwie sportowe.
9. Grupy ćwiczące nie mogą przebywać na sali bez obecności osoby prowadzącej zajęcia.
10. Korzystanie z sali sportowej wraz z jej zapleczem sanitarnym przez poszczególne grupy określa harmonogram zajęć.
11. MOSIR Płock Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
III. Odpowiedzialność
1. Za zniszczone lub zgubione przez klientów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100%wartości nowego wyposażenia.
2. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, niestosujące się do zaleceń personelu mogą być usunięte z ternu obiektu przez grupę interwencyjną agencji
ochrony oraz dodatkowo obciążone kosztami interwencji , niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.
3. MOSiR Płock sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych uregulowań i instrukcji
obowiązujących na terenie obiektu.
4. Organizacja zawodów sportowych możliwa jest tylko za odpłatnością , po podpisaniu umowy z MOSiR Płock Sp. .z o.o. Za bezpieczeństwo podczas zawodów
odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.
IV. Ustalenia końcowe
1. Uiszczanie opłaty za wstęp na salę jest traktowane jako akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i pozostałych uregulowań obowiązujących na obiekcie.
2. Umieszczanie na obiekcie reklamy, ogłoszeń, ulotek, przeprowadzania akcji promocyjnych, itp. możliwe jest tylko za odpłatnością, po podpisaniu umowy
z MOSiR Płock Sp. z o. o.
3. Prowadzenie na Sali zajęć zorganizowanych w zakresie wszelkich form rekreacji i rehabilitacji przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze , wymaga zgody
Prezesa Zarządu
4. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu w tym udzielanie prywatnych lekcji za wynagrodzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą kierownika obiektu i po zawarciu
umowy z MOSiR Płock Sp. z o.o.
5. MOSiR Płock Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia organizowane przez podmioty trzecie oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych zajęć.
6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.
7. Fotografowanie na terenie obiektu wymaga zgody kierownika obiektu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Prezes MOSiR Płock Sp. z o.o.
9. Skargi i wnioski można zgłaszać kierownikowi obiektu lub wpisać do Książki Skarg i Wniosków. Książka znajduje się w kasie.

Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.

TELEFONY ALARMOWE:
POGOTOWIE RATUNKOWE
STRAŻ POŻARNA
POLICJA
STRAŻ MIEJSKA
ALARMOWY dla tel. komórkowych

- 999
- 998
- 997
- 986
- 112

Kontakt:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Pl. Celebry Papieskiej, 09-400 Płock
Biuro Zarządu tel. 24 – 367 26 86
Biuro Pływalni tel. 24 – 262 58 69

