REGULAMIN
SALI GIER MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PUŁAWACH
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Na terenie sali gier obowiązuje Regulamin sali gier MOSiR w Puławach,
al. Partyzantów 11.
Korzystanie z sali gier odbywa się za zgodą Dyrektora MOSiR, zgodnie z
wcześniej ustalonym harmonogramem.
Z sali gier mogą korzystać:
 dzieci i młodzież szkolna — pod nadzorem nauczyciela lub trenera, a kluby i
sekcje sportowe — pod nadzorem trenera lub instruktora,
 zakłady pracy, instytucje — na podstawie podpisanej umowy,
 osoby fizyczne oraz kibice — wyłącznie podczas organizowanych imprez z
przewidzianym udziałem publiczności.
Obowiązkiem osób korzystających z płyty sali gier jest:
 pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 używanie stroju sportowego i wymiennego obuwia sportowego (z czystą
podeszwą, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej
zabrudzeń, rys itp.),
 nieużywania kleju i gumy do żucia,
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów
sportowych i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu sali gier,
 utrzymanie porządku i czystości w sali gier, szatni i pomieszczeniach
sanitarnych,
 podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub
pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
 dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.
Prowadzący zajęcia, przed przystąpieniem do nich, jest zobowiązany do pobrania

na dyżurce kluczy do hali, podania czasu użytkowania sali gier, ilości osób
biorących udział w zajęciach oraz do pozostawienia po każdym korzystaniu z sali
gier, porządku w sali gier, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
Prowadzący zajęcia ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie porządku oraz
bezpieczeństwo osób korzystających z zajęć.
Przebywającym na terenie sali gier i trybunach kategorycznie zabrania się:
palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków
odurzających,
wnoszenia i używania sprzętu niesportowego, kijów, ostrych
przedmiotów itp.,
wnoszenia żywności i napojów,
wnoszenia wskaźników
laserowych.
W hali sali gier mogą być organizowane masowe imprezy sportowe, i kulturalnorozrywkowe, oraz inne imprezy sportowe, rekreacyjne, branżowe itp. imprezy.
Uczestnicy imprez masowych zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu
imprezy masowej.

