REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH
OGÓLNODOSTĘPNEGO ZESPOŁU
„OLKÓWEK” – PRZY UL. PUSZCZYKA 1
1. Boiska sportowe ogólnodostępnego zespołu „Olkówek”, przy ul. Puszczyka 1
są
obiektem m. st. Warszawy zarządzanym przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji,
przy ul. Pileckiego 122.
2. Obiekt czynny jest codziennie. Informacja o godzinach otwarcia dostępna jest na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie www.ucsir.pl. zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.
Grający zobowiązani są do stosowania się do godzin użytkowania obiektu.
3. Godziny i dni otwarcia mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (np. okres
świąteczny, wakacyjny, imprezy sportowe, przerwy technologiczne, itp.) lub niezależnych
od UCSiR (np. awarie, złe warunki atmosferyczne, itp.). Informacje o zmianach w
godzinach funkcjonowania obiektu będą aktualizowane na bieżąco i zostaną
umieszczone na stronie www.ucsir.pl, FB oraz na tablicy informacyjnej obiektu.
4. Pierwszeństwo korzystania z obiektu mają osoby (grupy), które dokonały rezerwacji,
zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Rezerwacji można dokonać przez panel
rezerwacyjny
na stronie www.ucsir.pl w zakładce boiska ”Olkówek”. Informacji
dotyczących rezerwacji można również otrzymać drogą mailową, boiska@ucsir.pl lub
pod numerem telefonu 22 334 62 22 (pn. – pt. w godz. 08:00 – 16:00). Warunkiem
potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie wcześniejszej opłaty, zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
5. W skład obiektu sportowego wchodzą dwa boiska:
• boisko piłkarskie z nawierzchnią typu ”sztuczna trawa” o wymiarach 60 m x 30 m.,
wyposażone w dwie bramki o wymiarach 5 m x 2 m.
• 2 boiska do koszykówki o wymiarach 17 m x 30 m. o nawierzchni poliuretanowej.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest:
• posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia sportowego
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdujących się na wyposażeniu boiska – w szczególności kategoryczny zakaz
naruszania stabilności bramek oraz koszy
• utrzymanie czystości i porządku na terenie boisk, szatni i pomieszczeń sanitarnych
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i korzystania z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem kategorycznie zabrania się:
a. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków
odurzających oraz palenia papierosów
b. Przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu i środków odurzających
c. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów
niebezpiecznych
d. Używania butów piłkarskich o metalowych korkach oraz z wkręcanymi kołkami –
dopuszcza się obuwie z gumowymi korkami oraz halowe, właściwe do rodzaju
nawierzchni
e. Wchodzenia na boiska w butach na wysokim obcasie
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Wprowadzenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodne z przeznaczeniem boisk
np. rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.
g. Dopuszczania się zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
h. Zaśmiecania
i. Wprowadzania zwierząt
j. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
k. Wchodzenia na ogrodzenia i wieszania się na bramkach
l. Używania trąbek lub innych hałaśliwych dla otoczenia urządzeń
m. Korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia obiektu
n. Przeszkadzania w zajęciach lub grze
Pracownik obsługi lub UCSiR może zażądać opuszczenia terenu obiektu przez osobę
niestosującą się do zasad obowiązujących w obiekcie wskazanym w niniejszym
regulaminie.
Odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas korzystania z obiektu ponosi
korzystający. Za szkody wyrządzane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub
prawni opiekunowie.
UCSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie
obiektu.
Zabrania się na terenie obiektu, bez pisemnej zgody Dyrektora UCSiR, jakiejkolwiek
działalności zarobkowej, a w szczególności handlowej, marketingowej i usługowej
(wywieszanie reklam, banerów, itp.).
Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Wejście na obiekt i korzystanie z niego jest równoznaczne z jego akceptacją.
UCSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor
UCSiR.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
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TELEFONY ALARMOWE:
997 – POLICJA

998 – STRAŻ POŻARNA

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

112 – NUMER ALARMOWY

