REGULAMIN
KOMPLEKSU SPORTOWEGO
STOCZNIOWIEC
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Kompleks Sportowy „Stoczniowiec” jest zarządzany przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Placu
Celebry Papieskiej 1.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego ustaleń.
3. Kompleks Sportowy „Stoczniowiec” jest czynny 7 dni w tygodniu,
w godz. 8:00 – 22:00. W sytuacjach nadzwyczajnych Prezes Zarządu
MOSiR Płock Sp. z o.o. może ustalić w jednostkowych przypadkach inne
godziny otwarcia obiektu. W takich przypadkach informacja o zmianie
godzin funkcjonowania będzie zamieszczona na stronie internetowej oraz
na terenie obiektu najpóźniej w dniu poprzedzającym.
4. Korzystanie z boiska jest odpłatne. O wysokości cen decyduje Prezes
Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o..

7. Za zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z Kompleksu
Sportowego
„Stoczniowiec”
oraz
pomieszczeń
socjalnych
odpowiedzialność materialną ponosi opiekun grupy/trener.
8. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości
korzystania z obiektu decyduje kierownik obiektu.
9. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania regulaminu, przepisów bhp i ppoż. oraz zastosowania się
do uwag pracowników obiektu.
10. Kierownik obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie
stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
11. 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.
12. W przypadku organizacji imprez o charakterze masowym wszelkie
ustalenia dotyczące korzystania z obiektu regulować będzie umowa
udostępnienia obiektu zawarta z MOSiR Płock Sp. z o.o..

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Korzystający z Kompleksu Sportowego „Stoczniowiec” zobowiązani są
do:
a) zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i Regulaminem,
b) zachowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,
c) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
2. Na terenie Kompleksu Sportowego „Stoczniowiec” zabrania się:
a) przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających,
b) używania środków odurzających w tym palenia tytoniu i spożywania
alkoholu w przypadku imprez masowych zastosowanie mają przepisy
ustawy z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
2009 ,Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia
26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami)
z wyłączeniem imprez masowych, na których obowiązuje regulamin
organizatora imprezy masowej,
c) wprowadzania zwierząt,
d) używania wyposażenia boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem,
e) zaśmiecania terenu,
f) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
g) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
h) wszczynania fałszywych alarmów.
3. Osoby znajdujące się na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do
poleceń pracowników obiektu.
III. ZAJĘCIA GRUPOWE
1. Wszystkie zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z obowiązującym
cennikiem, wyłącznie w obecności osoby prowadzącej zajęcia lub
opiekuna grupy po podpisaniu umowy z MOSiR Płock Sp. z o.o..
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym przez Kierownika obiektu
harmonogramem.
3. Z płyty boiska można korzystać wyłącznie po uzyskaniu zgody
administratora (uiszczenie opłaty/podpisanie umowy).
4. Trener lub opiekun grupy odpowiada za porządek oraz przestrzeganie
postanowień regulaminu.
5. Klienci mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych w porozumieniu
z pracownikiem obsługi.
6. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu MOSiR Płock Sp. z.o.o. nie
ponosi odpowiedzialności.

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 terenu
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.
V. USTALENIA KOŃCOWE
1. Uiszczanie opłaty za wstęp na obiekt jest traktowane jako akceptacja
warunków niniejszego Regulaminu i pozostałych obowiązujących
uregulowań.
2. Umieszczanie na obiekcie reklamy, ogłoszeń, ulotek, przeprowadzenia
akcji promocyjnych, itp., możliwe jest tylko za odpłatnością, po
podpisaniu umowy z Prezesem Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o..
3. Prowadzenie na obiekcie 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 Zarządu 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.

TELEFONY ALARMOWE

ADMINISTRATOR

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

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 kompleksu tel. kom. 783 948 040

Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.

