REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY KRYTEJ PŁYWALNI W KŁODZKU
1. DEFINICJE
Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:
1. Administratorze – należy przez to rozumieć Prezesa Zakładu Administracji Mieszkaniami
Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. w Kłodzku lub osobę działającą w jego
imieniu.
2. Opiekunie – należy przez to rozumieć nauczyciela, trenera, instruktora sportu, opiekuna
grup szkolnych lub sportowych, jak również pełnoletnią osobę odpowiedzialną za
zorganizowanie grupy rekreacyjnej lub występującą w imieniu grup organizowanych
doraźnie na pojedyncze zajęcia.
3. Kompleksie – należy przez to rozumieć obiekt Krytej Pływalni w Kłodzku wraz z boiskiem
wielofunkcyjnym przy ul. Jana Pawła II4, 57-300 Kłodzko.
2. GODZINY OTWARCIA
1. Boisko czynne jest w miesiącach od 1 kwietnia do 30 listopada roku kalendarzowego.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wymienionego w pkt. 1 ze względu na panujące
warunki atmosferyczne.
3. Boisko czynne jest:
 od poniedziałku do piątku w godzinach 6:15 – 22:00
 w niedzielę w godzinach 7:00 – 21:00.
4. Korzystanie z boiska w innych godzinach niż wymienione w pkt. 3 jest zabronione.
3. REZERWACJE I PŁATNOŚĆ
1. Wejście na boisko jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji, minimum na
jeden dzień przed planowaną datą skorzystania z boiska.
2. Rezerwacji dokonuje się:
 osobiście – Kryta Pływalnia w Kłodzku, ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko
- sekretariat - pok. 209 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
- kasy - od poniedziałku do piątku w godzinach 6:15 – 22:00, w niedzielę
w godzinach 7:00 – 21:00.
 telefonicznie – 74 866 53 04
 mailowo – basen@basenklodzko.pl
3. Sekretariat Krytej Pływalni w Kłodzku prowadzi harmonogram wykorzystania boiska.
4. Korzystanie z boiska jest odpłatne. Tabela odpłatności za korzystanie z boiska stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Wpłat dokonuje się w dniu wejścia na boisko zgodnie z terminem dokonanej wcześniej
rezerwacji w kasie Krytej Pływalni w Kłodzku.
6. Korzystający z boiska zobowiązani są do wpisywania się do "Rejestru wejść" prowadzonego
w kasie Krytej Pływalni w Kłodzku.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania boiska więcej niż jednej grupie
w tym samym czasie, gdy rozgrywki nie kolidują ze sobą.

4. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA
1. Boisko, wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie, należy użytkować
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz poleceniami Administratora.
2. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz
obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
3. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu „wkręty” i „lanki” oraz z kolcami.
4. Prowadzący zajęcia na terenie boiska, powinien sprawdzić stan techniczny boiska
i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest
zgłosić ten fakt Administratorowi lub osobie dozorującej obiekt.
5. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska
i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają opiekunowie. Obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% wartości szkody.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystania boiska zgodnie
z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boiska bez zgody opiekuna lub administratora obiektu,
b) używania nieodpowiedniego obuwia i innego sprzętu niszczącego urządzenia
i nawierzchnię boiska,
c) uprawiania sportów motorowych, rowerowych, rolkowych i innych, które spowodować
mogą zniszczenie lub uszkodzenie nawierzchni,
d) wnoszenie materiałów pirotechnicznych, urządzeń laserowych, źródeł ognia
i materiałów łatwopalnych,
e) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
f) utrudniania przeprowadzania zajęć lub gry innym uczestnikom,
g) wprowadzania zwierząt,
h) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków
odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków
odurzających,
i) zaśmiecania obiektu, szczególnie ziarnami słonecznika i gumą do żucia.
7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób na boisku w czasie planowanych zajęć w
harmonogramie oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących
ponosi odpowiednio nauczyciel prowadzący zajęcia, opiekun prowadzący zajęcia lub
opiekun grupy.
8. Administrator obiektu oraz pracownicy kompleksu nie ponoszą odpowiedzialności za
szkody i wypadki powstałe w wyniku korzystania z obiektu osób pod nadzorem opiekunów.
9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu tylko pod nadzorem opiekuna.
10. Prowadzący zajęcia lub opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą
ponosi odpowiedzialność.
11. Nauczyciel, opiekun lub prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne jest zobowiązany
powiadomić administratora obiektu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji
ćwiczącego, a także o fakcie uszkodzenia urządzeń.
12. Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące bieżącego sposobu korzystania z boisk podejmuje
instruktor, opiekun lub administrator, który:
a) nakazuje zmianę obuwia sportowego
b) zwraca uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z
urządzeń, celem przywrócenia porządku i korzystania w sposób właściwy
c) nakazuje opuszczenie terenu obiektu osobie niewłaściwie z obiektu korzystającej lub
niewłaściwie się zachowującej
d) przy powtarzających się przypadkach zakłócania porządku lub łamania regulaminu

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator
na wniosek pracowników lub opiekunów ma prawo czasowo lub
bezterminowo zakazać korzystania lub wejścia do Kompleksu.
2. Za rzeczy własne pozostawione na terenie Kompleksu przez użytkowników odpowiada
właściciel pozostawionej rzeczy.
3. W razie wypadku lub zakłócenia porządku, pracownicy kompleksu lub opiekunowie
zobowiązani są do powiadomienia odpowiednich służb:
Telefon komórkowy – 112
Telefon stacjonarny:
Policja – 997
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna – 998
4. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1
do regulaminu boiska wielofunkcyjnego
ul. Jana Pawła II4, 57-300 Kłodzko

CENNIK WYNAJMU
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko

NAZWA
WYNAJEM
BOISKA
DOPŁATA ZA
OŚWIETLENIE

ILOŚĆ GODZIN

CENA

1 godzina

19,9 zł

1 godzina

15,00 zł

WAŻNOŚĆ

KARNETY
WYNAJEM BOISKA

5 godzin

90 zł*

1 miesiąc

10 godzin
+1 GRATIS

199 zł*

3 miesiące

*Cena wejść karnetowych obejmuje wynajem boiska bez oświetlenia.

