Zał. do Uchwały Rady Nadzorczej nr. 2 z dnia 06.10.2009 r.

REGULAMIN TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO
„Spółdzielni Mieszkaniowej "ODJ" Kraków”
1. Teren rekreacyjno-sportowy zwany dalej obiektem , jest administrowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową
"ODJ" Kraków ul. Łobzowska 57 na działce stanowiącej własność spółdzielni.
2. Obiekt udostępniany jest dla wszystkich członków spółdzielni i ich rodzin , oraz mieszkańców osiedli
administrowanych przez spółdzielnię.
3. Z obiektu można korzystać, w godzinach 8.00 – 22.00.
4. Każda osoba korzystająca z obiektu rekreacyjno-sportowego oraz zainstalowanych urządzeń jest
zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.
5. Korzystanie z obiektu rekreacyjno-sportowego poza godzinami odbywa się na własną odpowiedzialność lub
odpowiedzialność opiekunów prawnych , z zachowaniem zapisów Regulaminu Porządku Domowego w zakresie
przestrzegania ciszy nocnej.
8. Wstęp na teren obiektu rekreacyjno-sportowego oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z obiektu rekreacyjno - sportowego tylko pod opieką rodziców bądź
opiekunów prawnych.
10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, dopiero po
konsultacji ze swoim lekarzem.
11. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników
oraz stanowi sanitarno-higienicznemu obiektu rekreacyjno-sportowego spółdzielni, w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających
palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu,
niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
wprowadzanie zwierząt
wprowadzanie pojazdów ( rowerów, skuterów itp. ) oraz innych przedmiotów utrudniających
komunikację na terenie i mogących zniszczyć murawę obiektu,
przechodzenie przez ogrodzenie,
wykorzystywanie sprzętu i urządzeń rekreacyjno-sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
załatwiania potrzeb fizjologicznych

12. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
13. Osoby przebywające na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego i naruszające porządek publiczny, dobre
obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i
do zaleceń służb porządkowych lub pracowników spółdzielni, mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie
od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

14. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
15. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na obiekcie
rekreacyjno-sportowym przez użytkowników .
16. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
17. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.
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