
Regulamin

  
1.  Administratorem  obiektu  sportowego  składającego  się  z  boiska  do  piłki  nożnej,  boisk  do  piłki

plażowej  oraz  koszykowej,  kortów  tenisowych,  bieżni  lekkoatletycznej,  placu  zabaw  i  siłowni

zewnętrznej (dalej  też  w  regulaminie,  określanym  jako  „obiekt”)  są  Poznańskie  Ośrodki  Sportu

i  Rekreacji  w  Poznaniu  (ul.  Spychalskiego  34)  –  Oddział  Młodzieżowy  Ośrodek  Sportowy,  przy

ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu.

2. Obiekt jest monitorowany i chroniony całą dobę.

3. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 22.00, a w weekendy zgodnie z grafikiem

dostępnym na stronie www.posir.poznan.pl

4.  Obiekt  udostępniany  jest  osobom  prawnym  i  jednostkom  organizacyjnym  nie  posiadającym

osobowości  prawnej  (klubom  sportowym,  stowarzyszeniom,  fundacjom  itp.)  do  organizowania

zawodów,  zajęć,  imprez:  sportowych  i  rekreacyjnych  oraz  osobom  fizycznym  (klientom

indywidualnym).

5. Organizowanie zawodów i zajęć wymaga każdorazowo podpisania z Administratorem obiektu umowy

na  udostępnienie  obiektu,  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującym  cennikiem.  Wstępnych  ustaleń

dotyczących warunków umów dokonywać należy z kierownikiem Oddziału, który przyjmuje przy ul.

Gdańskiej 1 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Harmonogram korzystania z Obiektu

przez  grupy  zorganizowane  znajduje  się  w  biurze  Oddziału  i  na  stronie  internetowej

www.posir.poznan.pl

6. Za bezpieczeństwo i porządek podczas wydarzeń organizowanych na terenie Obiektu (zawodów, zajęć

oraz imprez), w tym za uczestników, kibiców i pozostałe osoby przebywające na obiekcie, odpowiada

organizator  danego  wydarzenia.  Organizator  jest  odpowiedzialny  za  egzekwowanie  przepisów

porządkowych wynikających z postanowień niniejszego regulaminu.

7.  Osoby indywidualne mogą korzystać z Obiektu tylko i wyłącznie w godzinach, kiedy nie jest  on

wykorzystywany  przez  grupy  zorganizowane.  Korzystanie z  obiektu  warunkowane  jest  uzyskaniem

zgody  kierownika Oddziału lub upoważnionego przez niego pracownika obsługi Obiektu. Korzystanie

z bieżni podczas treningów czy meczy piłkarskich następuje na własne ryzyko oraz odpowiedzialność

i korzystający ponosi z tego tytułu wszelkie konsekwencje. 

8. Szatnie na treningi lub mecze udostępnione są w czasie nie przekraczającym 45 minut przed i 30

minut po treningu lub meczu.

9. Każdy korzystający z Obiektu jest zobowiązany do:

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania określonych w nim zasad,

b) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) korzystania z obiektu w obuwiu przystosowanym do nawierzchni, z której chce się korzystać,

http://www.posir.poznan.pl/
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d)  wchodzenia na płytę boiska i bieżnię stadionu tylko i wyłącznie od strony szatni,

e) stosowania się do poleceń obsługi Obiektu,

f) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie Obiektu, w tym segregowania wszelkich odpadów do

odpowiednich koszy na śmieci.

10. Zabrania się wstępu na Obiekt osobom, których stan wskazuje na upojenie alkoholowe lub które są

pod działaniem środków odurzających.

11. Na terenie Obiektu (płycie boiska i bieżni stadionu) zabrania się:

a) palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.

b)  spożywania  napojów  alkoholowych  wbrew  powszechnie  obowiązującym  przepisom  prawa

i przepisom prawa miejscowego,

c) spożywania środków odurzających,

d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia Obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

e) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w tym :

- petard, materiałów łatwopalnych,

- broni w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej. Zakaz dotyczy także osób uprawnionych

do posiadania broni,  z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb i organów – w czasie

wykonywania przez nich obowiązków służbowych,

-  materiałów  wybuchowych,  wyrobów  pirotechnicznych  oraz  materiałów  potencjalnie  pożarowo

niebezpiecznych, np.: fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych podobnie działających lub podobnie

łatwo palnych przedmiotów,

- noży, maczet, siekier, kijów ( w tym drzewców do flag i transparentów), pałek ( w tym używanych w

grach sportowych), prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu ( w tym: rurki, śruby,gwoździe,

elementy  łożysk  itp.),  parasoli,  butelek,  kubków,  dzbanków  lub  puszek,  wykonanych  z  twardego

materiału, itp.

- urządzeń: zdolnych wytwarzać pasmo światła laserowego oraz umożliwiających rozpylanie substancji:

łzawiących, duszących, żrących, farbujących itp.

- środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobni,

f) wprowadzania zwierząt,

g) rozpalania grillów, ognisk, wzniecania fajerwerków i innych środków pirotechnicznych,

h)  używania  obraźliwego  słownictwa,  w  tym  głoszenia  lub  eksponowania  haseł  o  treściach

obscenicznych,  wulgarnych  lub  prowokujących  uczestników  imprezy  do  działań  zagrażających

porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu,

i) głoszenia lub eksponowania symboli i/lub haseł o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, także

w celu nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym lub społecznym,

j) niszczenie infrastruktury Obiektu, w szczególności nawierzchni, zieleni, sprzętu i urządzeń,



k) załatwienia potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

l)  wstępu na teren lub w miejsca nie przeznaczone dla publiczności, w szczególności wchodzenia lub

przechodzenia przez pole gry, budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku, w tym

płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty, dachy oraz inne

miejsca,  urządzenia  i  pomieszczenia,  do  których  dostęp  mają  wyłącznie  służby  specjalistyczne  lub

współpracownicy organizatora imprezy lub wydarzenia,

m)  jazdy  rowerami  i  innymi  pojazdami  (z  wyłączeniem  pojazdów  obsługi  boiska  oraz  osób

posiadających zgodę Kierownika obiektu).

12. POSIR mają prawo kontrolować wszystkie aktywności i wydarzenia na terenie Obiektu, a w razie

stwierdzenia uchybień, uprawnione są zakazać dalszego korzystania.

13.  Za  rzeczy wartościowe pozostawione na terenie  Obiektu  czy  szatni,  POSIR nie  ponoszą  żadnej

odpowiedzialności.

14.  W  przypadku  wyrządzenia  wszelkiej  szkody,  w  szczególności  w  mieniu  Obiektu,  osoba

odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona materialnie ich naprawieniem.

15. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu Obiektu.

16.  O  wszelkich  aktach  wandalizmu lub  innych  niebezpiecznych  zdarzeniach,  mających  miejsce  na

terenie Oddziału należy poinformować:

 POSIR - tel.  61 8772 329 

albo 

 Policję - tel. 997

albo

 Straż Miejską - tel. 986.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez

zamieszczenie informacji o zmianie na stornie internetowej i udostępnienie zmian na terenie Obiektu.

18. W sprawie skarg czy wniosków należy zwracać się do Dyrektora Poznańskich Ośrodków Sportu i

Rekreacji w Poznaniu. 

19. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2021 r. 

Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu  i Rekreacji 


