
UCHWAŁA NR XXI/166/16
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych 
stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2016 r.  poz. 446), art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
176) oraz art 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240; z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), uchwala się, co 
następuje :

§ 1. Regulaminy określające zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej Gminy Krosno Odrzańskie, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie 
Odrzańskim, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały:

1) Regulamin Hali Sportowo-Widowiskowej stanowiący załącznik nr 1,

2) Regulamin Kąpieliska nad jeziorem Glibiel w Łochowicach stanowiący załącznik nr 2,

3) Regulamin Kompleksu boisk i skateparku przy Hali Sportowo-Widowiskowej stanowiący załącznik nr 3,

4) Regulamin stadionu piłkarskiego stanowiący załącznik nr 4,

5) Regulamin Centrum Rekreacyjnego stanowiący załącznik nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Radosław Sujak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 czerwca 2016 r.

Poz. 1201



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/166/16

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 25 maja 2016 r.

Regulamin Hali Sportowo-Widowiskowej

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Hali Sportowo – Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim 
zlokalizowanej przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim, zwanej dalej halą.

2. Hala stanowi mienie Gminy Krosno Odrzańskie i zarządzana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Krośnie Odrzańskim.

3. Osoby korzystające z hali mają obowiązek zapoznać się z regulaminem. Osoby nie stosujące się do 
postanowień regulaminu mogą zostać niedopuszczone do skorzystania z hali.

4. Hala jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i widowiskowych.

5. Wyposażenie i sprzęt sportowy hali należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Korzystać z hali mogą osoby, które uiściły stosowną opłatę zgodnie z cennikiem. Poza godzinami 
otwarcia hali na jej terenie mogą przebywać wyłącznie osoby do tego uprawnione.

7. Zajęcia szkolne na terenie hali mogą odbywać się wyłącznie w obecności i pod nadzorem nauczyciela z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

8. Osoby korzystające z hali są zobowiązane do niezwłocznego informowania obsługi hali o dostrzeżonych 
usterkach zagrażających bezpieczeństwu.

9. Osoby nie uczestniczące w zajęciach oraz kibice mogą przebywać na hali wyłącznie w miejscach 
wydzielonych tzn. na trybunach.

10. Zajęcia sportowe odbywają się tylko zgodnie z harmonogramem wykorzystania hali.

11. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

12. Obowiązkiem osób korzystających z hali w tym sal, w których prowadzone są zajęcia jest:

a) używanie stroju i obuwia sportowego,

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i wyposażenia sportowego,

c) zachowanie porządku w szatniach, pod natryskami i w toaletach oraz poszanowanie wyposażenia obiektu,

d) podporządkowanie się poleceniom pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

13. Osoby korzystające z hali nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających.

14. Zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i 
substancji psychotropowych.

15. W hali podczas rozgrywek sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 
alkoholowych, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również palenia tytoniu. W pozostałych 
przypadkach wymagana jest zgoda zarządcy obiektu.

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z pomieszczeń zgodnie z ich 
przeznaczeniem, zabrania się :

a) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

b) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

c) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i rac,

d) sprzedawania towarów bez zezwolenia,
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e) rozdawania druków i ankiet oraz przeprowadzania zbiórek na obiekcie.

17. Obowiązuje zakaz zastawiania i zasłaniania w jakikolwiek sposób oznaczonych wejść, wyjść i dróg 
ewakuacyjnych.

18. Osoby małoletnie do lat 7 mogą przebywać na terenie hali w miejscach wyznaczonych tylko pod opieką 
osoby pełnoletniej.

19. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu mają obowiązek 
opuścić teren na każde wezwanie obsługi.

20. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren hali. Postanowienie o zakazie wstępu nie dotyczy osób 
korzystających z psów przewodników.

21. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń 
narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub życia.

22. W całym obiekcie i we wszystkich jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 
przepisów BHP i przeciwpożarowych.

23. Umieszczanie reklam w obiekcie jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
administratora hali.

24. Wszelkie    skargi    oraz    wnioski   dotyczące   obsługi i funkcjonowania  można składać 
kierownikowi Hali Sportowo – Widowiskowej lub w sekretariacie  Ośrodka  Sportu i Rekreacji, ul. Pułaskiego 
3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/16

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 25 maja 2016 r.

Regulamin kąpieliska w Łochowicach nad jeziorem Glibiel

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z kąpieliska w miejscowości Łochowice nad 
jeziorem Glibiel, zwanego dalej kąpieliskiem.

2. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników w okresie sezonu określonego Uchwałą Rady Miejskiej w 
Krośnie Odrzańskim w godz. 9.00 – 18.00, ale tylko w oznaczonej strefie. Poza tą strefą kąpielisko jest 
niestrzeżone.

3. Warunkiem korzystania z kąpieliska jest zapoznanie się  z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

4. Każda osoba korzystająca z kąpieliska obowiązana jest posiadać ważny bilet wstępu, podporządkować 
się przepisom niniejszego regulaminu, poleceniom ratowników oraz pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5. Dowód wniesienia opłaty należy zachować i przedstawić do kontroli na żądanie obsługi kąpieliska.

6. Sygnalizacja flagowa:

a) biała – oznacza zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu i granic kąpieliska,

b) czerwona – absolutny zakaz kąpieli – dyżur służb ratowniczych,

c) brak flagi – kąpielisko nieczynne, zakaz kąpieli, brak służb ratowniczych.

7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z usług kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Zabrania się pozostawiania na terenie kąpieliska dzieci bez nadzoru.

9. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz sprzedaży, podawania, 
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska poza wydzielonymi punktami 
gastronomicznymi.

10. Ratownicy dozorują wyłącznie obszar przeznaczony do kąpieli oznaczony:

a) bojami czerwonymi – dla nieumiejących pływać,

b) bojami żółtymi i granicami wewnętrznymi pomostu – dla umiejących pływać.

Kąpiel poza tym obszarem odbywa się na własną odpowiedzialność.

11. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska z wyjątkiem wyznaczonych stanowisk 
ratowniczych, dróg dojazdowych, ścieżek, boisk oraz miejsc wydzielonych jako służbowe i doraźnie 
zarezerwowanych przez administratora oraz wydzierżawionych/ wynajętych.

12. Osobom korzystającym z kąpieliska nie wolno powodować sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu 
oraz bezpieczeństwu innych osób.

13. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników i 
pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

14. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

a) przekraczać granicy strefy wyznaczonej dla pływających,

b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,

c) wykonywać skoków do wody z innych miejsc niż wyznaczone,

d) niszczyć urządzeń i wyposażenia kąpieliska,

e) wchodzić lub przechodzić przez ogrodzenia,
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f) wchodzić na wyznaczone stanowiska ratownicze,

g) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności: zakłócać spokoju, popychać i wrzucać 
innych osób do wody, jeździć rowerami po pomostach, malować i pisać po konstrukcjach kąpieliska,

h) wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska, używać mydła, 
szamponów i środków chemicznych na terenie kąpieliska.

15. Zakazuje się wprowadzania i kąpania zwierząt na terenie kąpieliska. Postanowienie o zakazie wstępu 
nie dotyczy osób korzystających z psów przewodników.

16. Zabrania się grillowania i rozpalania ognisk na pomostach i na terenie całej plaży. Grillowanie jest 
dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych.

17. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające 
zagrożenie dla innych osób przebywających na kąpielisku, a także osoby niestosujące się do przepisów 
niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników, mają obowiązek opuszczenia 
kąpieliska na każde wezwanie jego obsługi lub ratownika.

18. Wszelkie    skargi    oraz    wnioski   dotyczące   obsługi i funkcjonowania  można składać 
kierownikowi Hali Sportowo – Widowiskowej lub w sekretariacie  Ośrodka  Sportu i Rekreacji, ul. Pułaskiego 
3, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 5 – Poz. 1201



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/166/16

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 25 maja 2016 r.

Regulamin kompleksu wielofunkcyjnych boisk
i skateparku przy Hali Sportowo - Widowiskowej

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz ze 
skateparkiem stanowiących mienie Gminy Krosno Odrzańskie, zwanych dalej kompleksem.

2. Kompleks jest obiektem rekreacyjno-sportowym, ogólnodostępnym przeznaczonym do poszczególnych 
sportów.

3. Osoby korzystające z kompleksu mają obowiązek zapoznać się z regulaminem kompleksu oraz jego 
bezwzględnego przestrzegania.

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać i korzystać z urządzeń i elementów skateparku wyłącznie pod opieką 
osób pełnoletnich

5. Osoby korzystające z kompleksu są zobowiązane do niezwłocznego informowania obsługi hali o 
dostrzeżonych usterkach zagrażających bezpieczeństwu.

6. Obowiązkiem osób korzystających z kompleksu jest:

a) używanie odpowiedniego stroju, obuwia sportowego i wyposażenia ochronnego,

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i wyposażenia sportowego,

c) podczas korzystania z urządzeń na terenie skateparku należy:

- przed wykonaniem ewolucji zbadać przeszkodę i upewnić się, że jest wolna,

- nie skakać, jeżeli nie jest się pewnym, że miejsce lądowania jest puste,

- pamiętać o innych użytkownikach skateparku,

- zachować zasadę ostrożnej i bezpiecznej jazdy,

d) zachować porządek oraz dbałość o wyposażenie kompleksu,

e) podporządkować się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie obiektu.

7. Na terenie kompleksu zabrania się:

a) korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

b) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk,

c) zaśmiecania,

d) zakłócania porządku,

e) zachowań stwarzających zagrożenie dla siebie i innych uczestników.

8. Osoby korzystające z kompleksu nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających.

9. Na teren kompleksu zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków 
odurzających i substancji psychotropowych.

10. Na terenie kompleksu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków 
lub innych środków odurzających,  jak również palenia tytoniu.

11. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren kompleksu. Postanowienie o zakazie wstępu nie dotyczy 
osób korzystających z psów przewodników.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 6 – Poz. 1201



12. Umieszczanie reklam na terenie kompleksu jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu 
zgody administratora.

13. Po zakończeniu zajęć osoba ćwicząca winna pozostawić urządzenia w należytym stanie technicznym, a 
otoczenie powinno być czyste.

14. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, 
rolkach oraz rowerach BMX.

15. Na jednym elemencie skateparku mogą jeździć maksymalnie dwie osoby.

16. Osoby korzystające z urządzeń i elementów skateparku zobowiązane są do używania kasków 
ochronnych oraz ochraniaczy.

17. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest 
zabronione.

18. W przypadku opadów atmosferycznych lub oblodzenia korzystanie ze skateparku jest zabronione.

19. Na kompleksie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

20. Wszelkie    skargi    oraz    wnioski   dotyczące   obsługi i funkcjonowania  można składać 
kierownikowi Hali Sportowo – Widowiskowej lub w sekretariacie  Ośrodka  Sportu i Rekreacji, ul. Pułaskiego 
3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/166/16

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 25 maja 2016 r.

Regulamin stadionu piłkarskiego

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania ze stadionu piłkarskiego stanowiącego mienie 
Gminy Krosno Odrzańskie, zwanego dalej "stadionem", z wyłączeniem budynków kręgielni i squasha.

2. Stadion jest obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, 
zwany dalej „OSiR".

3. Osoby korzystające ze stadionów mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Osoby nie 
stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać niedopuszczone do korzystania z usług lub pozbawione 
możliwości dalszego korzystania z obiektu.

4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z usług wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Osoby korzystające ze stadionu obowiązuje obuwie sportowe dostosowane do rodzaju nawierzchni 
danego boiska.

6. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu 
oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej.

7. Stadion jest miejscem powszechnie dostępnym (z wyjątkiem imprez na które sprzedawane są bilety lub 
karty wstępu).

8. Nieodpłatnie można korzystać z następujących obiektów i urządzeń: bieżnia, boisko do siatkówki 
plażowej, koszykówki, piłki nożnej (tylko boisko w górnej części o wymiarach 20x40m), skoczni w dal, rzutni 
do pchnięcia kulą.

9. Odpłatne korzystanie obejmuje główną płytę boiska oraz dwie płyty treningowe w górnej części 
stadionu. Odpłatne jest także korzystanie z urządzeń i sprzętu znajdującego się w Centrum Rekreacyjnym. 
Opłaty należy uiszczać przed wynajęciem obiektu w biurze Centrum Rekreacyjnego.

10. Istnieje możliwość wynajęcia całego stadionu – po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z 
dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

11. OSiR zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na teren stadionu. Pod 
żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion 
(tzw. zakaz stadionowy).

12. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą wszystkie osoby po uprzednim 
zgłoszeniu tego faktu pracownikom OSiR.

13. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swoją kartę 
identyfikacyjną lub dowód uprawniający do wstępu.

14. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych 
celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwu z powodu spożycia alkoholu lub 
narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

15. OSiR zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenie z terenu osoby, która nie 
zezwoli na przeszukanie przez służby porządkowe.

16. Osoby, które nie posiadają kart wstępu, nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających i 
osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa innym uczestnikom nie będą wpuszczane na stadion.

17. Zabrania się podczas rozgrywek sportowych wnoszenia na stadion:

a) napojów alkoholowych i środków odurzających,

b) wszelkiego rodzaju broni,
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c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e) szklanych butelek i opakowań,

f) przedmiotów o dużej objętości, jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki, itd.,

g) fajerwerków, kul świecowych i innych przedmiotów pirotechnicznych,

h) drzewców do flag i transparentów,

i) „kominiarek” i wszelkich "masek", mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji 
przez organizatora, policję i służby porządkowe.

W pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda zarządcy obiektu.

18. Ponadto zakazuje się:

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku, 
mury, płoty, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty oraz dachy,

b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boiska, pomieszczenia wewnętrzne, 
pomieszczenia służbowe),

c) rzucania wszelkimi przedmiotami,

d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania 
jakichkolwiek osób,

e) rozniecania ognia,

f) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez 
zgody dyrektora OSiR-u,

g) pisania na budowlach, urządzeniach, drogach oraz ich malowania i oklejania,

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez 
wyrzucanie przedmiotów,

i) wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokujących,

j) wprowadzania zwierząt. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów przewodników.

19. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz sprzedaży, podawania, 
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie stadionu poza wydzielonymi punktami 
gastronomicznymi.

20. Obowiązuje zakaz zastawiania i zasłaniania w jakikolwiek sposób oznaczonych wejść, wyjść i dróg 
ewakuacyjnych.

21. W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu, na którego posiadanie wymagane jest zezwolenie, służby 
porządkowe po ujęciu osoby kontrolowanej  niezwłocznie przekazują go policji.

22. W przypadku ujawnienia przedmiotów, których posiadanie stwarza niebezpieczeństwo innym 
uczestnikom, na czas imprezy, za pokwitowaniem zostają przekazane do depozytu organizatora.

23. Depozyt tworzy organizator imprezy, który po jej zakończeniu niezwłocznie wydaje zatrzymane 
przedmioty nie podlegające przepadkowi.

24. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie stadionu, 
a także za rzeczy pozostawione przez korzystających.

25. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające 
zagrożenie dla innych osób przebywających na stadionie, a także osoby niestosujące się do przepisów 
niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mają obowiązek opuścić stadion na 
każde wezwanie jegi obsługi.
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26. Wszelkie    skargi    oraz    wnioski   dotyczące   obsługi i funkcjonowania  można składać 
kierownikowi Centrum Rekreacyjnego lub w sekretariacie  Ośrodka  Sportu i Rekreacji, ul. Pułaskiego 3, 66-
600 Krosno Odrzańskie.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/166/16

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 25 maja 2016 r.

Regulamin Centrum Rekreacyjnego

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z Centrum Rekreacyjnego stanowiącego mienie 
Gminy Krosno Odrzańskie, zwanego dalej "Centrum".

2. Centrum jest obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.

3. Osoby korzystające z Centrum mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Osoby nie 
stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać niedopuszczone do korzystania z usług lub pozbawione 
możliwości dalszego korzystania z obiektu.

4. Korzystać z usług Centrum mogą osoby, które uiściły stosowną opłatę przed rozpoczęciem gry zgodnie z 
cennikiem.

5. Osoby korzystające z Centrum są zobowiązane do niezwłocznego informowania obsługi hali o 
dostrzeżonych usterkach zagrażających bezpieczeństwu.

6. Gracze zobowiązani są do korzystania wyłącznie ze specjalistycznego obuwia sportowego 
wypożyczonego lub własnego czystego i zmiennego.

7. Za korzystanie z urządzeń i obiektów pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

8. Obowiązkiem osób korzystających z urządzeń i obiektów Centrum:

a) używanie stroju i obuwia sportowego,

b) ze względów bezpieczeństwa zalecana jest gra w squasha w okularach ochronnych, w szczególności w 
przypadku osób niepełnoletnich,

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i wyposażenia sportowego,

d) uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami i w toaletach oraz do 
poszanowania wyposażenia obiektów,

e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie obiektu.

9. Osoby korzystające z Centrum nie mogą być pod wpływem narkotyków lub innych środków 
odurzających.

10. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz:

a) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji 
psychotropowych,

b) palenia tytoniu,

c) zastawiania i zasłaniania w jakikolwiek sposób oznaczonych wejść, wyjść i dróg ewakuacyjnych,

d) biegania po korytarzach oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub życia.

e) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren Centrum. Postanowienie o zakazie wstępu nie 
dotyczy osób korzystających z psów przewodników,

f) wnoszenia alkoholu, napojów i żywności zakupionych w innym miejscu niż punkt gastronomiczny przyległy 
do centrum chyba, że zarządca obiektu wyrazi zgodę,

g) wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla personelu,

h) wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
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i) spożywania napojów i posiłków w strefie rzutów,

j) stawiania szklanek, butelek, żywności na stołach bilardowych,

k) wnoszenia na kort do squasha napojów, butelek z płynami do picia mogących zanieczyścić kort oraz 
pozostawiania na jego podłodze zegarków, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych 
przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie dla zdrowia. Ze względów bezpieczeństwa i 
higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.

11. W przypadku wystąpienia awarii maszyny kręgielni obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania 
rzutów.

12. Na korcie do squasha mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby.

13. Osoby małoletnie do lat 12 mogą przebywać na terenie Centrum w miejscach wyznaczonych tylko pod 
opieką osoby pełnoletniej.

14. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu mają obowiązek 
opuścić Centrum na każde wezwanie pracowników obsługi.

15. W całym obiekcie i we wszystkich jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 
przepisów BHP i przeciwpożarowych.

16. Umieszczanie reklam w obiekcie jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
administratora Centrum.

17. Wszelkie    skargi    oraz    wnioski   dotyczące   obsługi i funkcjonowania  można składać 
kierownikowi Centrum Rekreacyjnego lub w sekretariacie  Ośrodka  Sportu i Rekreacji, ul. Pułaskiego 3, 66-
600 Krosno Odrzańskie.
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