Regulamin boiska ze sztuczną nawierzchnią
§1 Zasady ogólne:
1) zarządcą boiska jest Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie;
2) obiekt jest czynny codziennie: od 7:00 – do 21:50;
3) za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią pobierane są opłaty zgodnie
z obowiązującym cennikiem;
4) przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem;
5) wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny podporządkować się przepisom
regulaminu oraz zaleceniom obsługi boiska.

§2 Zasady korzystania:
1) obiekt jest ogólnodostępny. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji na
lodowisku powiatowym w Bełchatowie lub telefonicznie pod nr 44 733 01 72 oraz na bieżąco
na dany dzień po uzgodnieniu z obsługą lodowiska;
2) w godzinach 8:00 – 15:00 pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają grupy szkolne.
W godzinach 15:00 – 21:50 w dni powszednie oraz 7:30 – 21:50
w weekendy, osoby indywidualne korzystać mogą w terminach wolnych, ujętych
w harmonogramie rezerwacji obiektu;
3) na boisku mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwie drużyny piłki nożnej lub innej
pokrewnej dyscypliny sportowej, jednak drużyna nie może liczyć więcej osób niż wskazują
przepisy gry w danej dyscyplinie;
4) grupy zorganizowane korzystają z boiska według ustalonego rozkładu zajęć;
5) osoby małoletnie do 13 roku życia chcące skorzystać z boiska muszą pozostawać pod opieką
osoby pełnoletniej;
6) zajęcia zorganizowane z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką
osoby pełnoletniej;
7) osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za
właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących;
8) za bezpieczeństwo użytkowników imprez organizowanych na obiekcie odpowiada
organizator imprezy;
9) na terenie boiska jak i w jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz:
▪

wprowadzania zwierząt,

▪

poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie,

▪

wchodzenia i wieszania się na bramkach, konstrukcjach i ogrodzeniu,

▪

korzystania z boiska w godzinach nocnych,

▪

zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć;

10) korzystający z boiska zobowiązani są do zachowania porządku oraz czystości;
11) wszystkich korzystających z boiska obowiązuje obuwie halowe lub turf (na boisko trawiaste).

§3 Postanowienia końcowe:
1) uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na terenie
obiektu urządzenia;
2) z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;
3) za niewłaściwe zachowanie oraz rażące naruszanie regulaminu, korzystający może zostać
natychmiast usunięty z boiska;
4) wszystkich użytkowników obowiązuje zachowanie zgodne z niniejszym regulaminem;
5) skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor PCS w Bełchatowie w formie pisemnej lub mailowej na
adres: info@pcs-belchatow.pl;
6) zasady korzystania z obiektu nieujęte w niniejszym regulaminie są zawarte w zarządzeniu
Dyrektora PCS w Bełchatowie i podanie do publicznej wiadomości w formie informacji na
tablicy ogłoszeń na terenie boiska ze sztuczną nawierzchnią.

