REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO
IM. BERNARDA SZYMAŃSKIEGO
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego, znajdującego się
na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku.
2. Boisko wielofunkcyjne jest czynne w okresie funkcjonowania Stadionu Miejskiego
im. Bernarda Szymańskiego w Płocku, przez siedem dni w tygodniu, od godz. 6:00
do godz. 22:00.
II. ZASADY KORZYSTANIA
1. Korzystających z boiska wielofunkcyjnego obowiązuje czyste obuwie sportowe o płaskiej
podeszwie.
2. Na terenie boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
b) używania środków odurzających w tym palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
c) niszczenia sprzętu (kosze do koszykówki i siatki na koszach),
d) zaśmiecania terenu,
e) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (ostrych narzędzi, szklanych przedmiotów,
materiałów pirotechnicznych, substancji chemicznych, itp.),
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania porządku publicznego.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby korzystające z boiska wielofunkcyjnego mają obowiązek stosować się do poleceń
pracowników Stadionu Miejskiego w Płocku.
2. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu tracą prawo do korzystania z boiska
wielofunkcyjnego.
IV. USTALENIA KOŃCOWE
1. Skargi i wnioski można zgłaszać osobiście kierownikowi obiektu, wpisać do Książki Skarg
i Wniosków lub można zgłaszać na adres email: stadionmiejski@mosirplock.pl. Książka
znajduje się w kasie.
2. MOSiR Płock Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek
nieprawidłowego korzystania z boiska wielofunkcyjnego.
3. Za zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z boiska wielofunkcyjnego
odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób
niepełnoletnich - ich prawni opiekunowie.
Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.
TELEFONY
ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE .................. 999
STRAŻ POŻARNA ..................................... 998
POLICJA .................................................... 997
STRAŻ MIEJSKA ....................................... 986
ALARMOWY dla tel. komórkowych ..... 112

ADMINISTRATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
Biuro Zarządu tel. (24) 367 26 86
Biuro stadionu tel. (24) 267 50 41

