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1. Wszystkie osoby korzystające z usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa (dalej „DOSiR”) mają
obowiązek zapoznać się i przyjąć do stosowania niniejszy Regulamin.
2. Korzystanie z boiska hal sportowych oraz z innych pomieszczeń, urządzeń
i sprzętu sportowego jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Dyrektora DOSiR
lub osoby upowaŜnionej.
3. Do korzystania z DOSiR mają prawo osoby posiadające bilet wstępu, aktualny
karnet, podpisaną umowę najmu.
4. Klasy szkolne i inne grupy zorganizowane dzieci i młodzieŜy mogą przebywać
na terenie DOSiR wyłącznie pod opieką nauczyciela, instruktora, trenera
lub opiekuna grupy.
5. Przebywający na terenie DOSiR zobowiązani są do ścisłego wykonywania
zaleceń i poleceń pracowników DOSiR.
6. DOSiR zobowiązuje się do zapewnienia dobrego stanu boiska oraz urządzeń
i sprzętu przekazanego w uŜytkowanie.
7. Dzieciom zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń sportowych Ośrodka,
bez nadzoru opiekuna grupy, instruktora DOSiR, nauczyciela WF lub trenera.
8. UŜytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP
i ppoŜ. na terenie całego DOSiR.
9. Na czas udostępnienia obiektów DOSiR na imprezy zorganizowane (mecze,
festyny i inne imprezy) pełną odpowiedzialność za stan porządku
i bezpieczeństwa uczestników, stan urządzeń i sprzętu ponoszą organizatorzy
tych imprez.
10. Korzystający z pomieszczeń DOSiR winni we własnym zakresie ubezpieczyć
się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11. Przed wejściem do pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych naleŜy obowiązkowo
zmienić obuwie zewnętrzne na obuwie sportowe, uŜywane wyłącznie do zajęć
na hali sportowej i salach ćwiczeń. Obuwie sportowe musi mieć białą
podeszwę. Obuwie zewnętrzne naleŜy obowiązkowo pozostawić w szatni.

12. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z recepcji wyłącznie osoby
do tego upowaŜnione lub osoby wskazane przez osobę upowaŜnioną
po pozostawieniu dokumentu toŜsamości, potwierdzając czytelnym podpisem
ich pobranie i zdanie.
13. Korzystając z pomieszczeń DOSiR w ramach umowy najmu pomieszczeń,
zobowiązani są kaŜdorazowo po zakończeniu zajęć do przekazania
pomieszczeń pracownikowi dyŜurującemu DOSiR.

14. Za przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione w nie zamkniętych
szatniach lub innych miejscach na terenie DOSiR, DOSiR nie ponosi
odpowiedzialności.
15. Osoby korzystające z najmu pomieszczeń winny mieć aktualne badania
lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
16. Na terenie całego DOSiR obowiązuje całkowity zakaz:
1) wnoszenia i odpalania środków pirotechnicznych,
2) palenia wyrobów tytoniowych,
3) wnoszenia i spoŜywania napojów alkoholowych,
4) przyjmowania środków odurzających,
5) wprowadzania zwierząt,
6) jazdy wszelkich pojazdów mechanicznych,
7) handlu – bez zgody Dyrektora DOSIR.
17. Wszelkie dostrzeŜone usterki techniczne oraz inne nieprawidłowości naleŜy
natychmiast zgłaszać pracownikowi dyŜurnemu DOSiR.
18. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania,
uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność
materialną ponoszą uŜytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich
rodzice/opiekunowie prawni. Uszkodzenia lub zniszczenia wynikające
z nieprawidłowego uŜytkowania powierzonego mienia DOSiR odpowiedzialny
za zaistniałe szkody zobowiązany jest pokryć w terminie nie dłuŜszym
niŜ 14 dni od dnia zaistnienia szkody lub w innym terminie wyznaczonym
przez Dyrektora DOSiR.
19. Osoby naruszające Regulamin będą pozbawione prawa do korzystania
z pomieszczeń DOSiR oraz z hali sportowej

Dyrektor DOSiR

