REGULAMIN
BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY UL. ADM. STEYERA W HELU.
1. Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Adm. Steyera, zwane dalej
Boiskiem, administrowane jest przez Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu
z siedzibą przy ul. Kuracyjnej 3, zwanego dalej ZZOM.
2. Osoby przebywające na Boisku i korzystający z niego nie pozostają pod opieką
ZZOM.
3. ZZOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób przebywających na w/w
terenie.
4. ZZOM udostępnia boisko nieodpłatnie w każdym dniu tygodnia (poza specjalnymi
rezerwacjami) od świtu do zmierzchu.
5. Rezerwacji boiska należy dokonywać z dwudniowym wyprzedzeniem w ZZOM.
6. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób niezagrażający
innym użytkownikom boiska, nie doprowadzając do uszkodzeń powierzchni boiska.
7. Wszelkie uwagi i usterki należy zgłaszać w ZZOM.
8. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania
porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
9. Za wszelkie szkody odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej
prawni opiekunowie.
10. Zabrania się:
 palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek,
 korzystania z obiektu i ich urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,

niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie
i terenach przyległych,
 wprowadzania zwierząt,
 przeskakiwania oraz wchodzenia przez i na płoty i bramki,
 korzystania z boiska w obuwiu niesportowym oraz jazdy rowerem,
wrotkach, i innym podobnym sprzęcie,
 wchodzenia i przebywania na boisku w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu oraz środków odurzających,
 wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących
lub farbujących,
 naruszania innych przepisów porządkowych,
11. Korzystający z Boiska zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz
odpowiedniego obuwia sportowego. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania
obuwia piłkarskiego z kołkami wkręcanymi (metalowymi lub plastikowymi).
12. Obsługa Boiska może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać
dalszego korzystania z Boiska.
13. Wszystkich użytkowników Boiska i osób przebywających na jego terenie i w
miejscach przeznaczonych dla widzów i zawodników rezerwowych obowiązuje ścisłe
przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz zachowanie
porządku i czystości na obiekcie sportowym i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz
przestrzeganie powyższego regulaminu.
14. UWAGA! Za rzeczy pozostawione na terenie Boiska ZZOM nie ponosi
odpowiedzialności.

