REGULAMIN CENTRUM KULTURY I SPORTU
I Administrator obiektu i zakres obowiązywania regulaminu.
§ 1.
Nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie, w dalszej części określone jako „obiekty”,
administrowane są przez CENTRUM KULTURY i SPORTU.
§ 2.
Regulamin obowiązuje na całym obszarze obiektów, na które składają się stadion sportowy, boiska do
piłki nożnej, hala sportowa, budynek biurowo - kulturalny z salą widowiskową, salami konferencyjnymi i
lokalami usługowymi.
II Przeznaczenie obiektów.
§ 3.
1. Obiekty służą celom kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do których są przygotowane
i wyposażone.
2. Obiekty mogą również służyć innym celom, w zakresie ustalonym przez administratora obiektu.
III Kontrola wejścia.
§ 4.
1. Obiekty nie są powszechnie dostępne. Przebywanie na terenie obiektów w innym czasie niż czas
treningów i rozgrywek wyznaczonych lub zatwierdzonych przez administratora harmonogramem lub
zawartymi umowami, czasem imprez sportowych lub innych potwierdzonych umowami
z administratorem, wymaga każdorazowo zgody administratora.
2. Do uczestnictwa w imprezach odpłatnych upoważnia bilet wstępu wykupiony w kasach organizatora,
który należy zachować do kontroli i okazać na każde żądanie służb porządkowych organizatora lub
policji i straży miejskiej.
3. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do sprawdzania osób - również przy użyciu środków
technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu
spożycia alkoholu lub narkotyków albo z powodu wnoszenia zabronionych przedmiotów.
4. Osoby, które nie są uprawnione do przebywania na obiektach lub stwarzają ryzyko
niebezpieczeństwa, nie będą wpuszczane.
IV Zachowanie na obiektach.
§ 5.
1. Szczegółowy sposób zachowania na imprezach określają organizatorzy, z uwzględnieniem
niniejszego regulaminu, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów
przeciwpożarowych.
2. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych odbywa się na odpowiedzialność użytkowników
obiektów, którzy są zobowiązani do stosowania urządzeń i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ciężki sprzęt sportowy ruchomy, powinien być bezwzględnie zawsze zamocowany do podłoża.
3. Każdy, kto przebywa na obiektach, powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał
innym.
4. Każdy, kto przebywa na obiektach, powinien stosować się do poleceń pracowników administratora,
służb porządkowych organizatora, , zarządzeń policji, straży pożarnej, straży miejskiej, oraz zaleceń
przekazywanych przez spikera imprezy.
5.

Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

6. Ruch pieszo-jezdny w obrębie obiektów odbywa się zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym i
oznakowaniem.

V Zakazy
§ 6.
1. Zabrania się wnoszenia na obiekty następujących przedmiotów:
a. broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
b. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
c. butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego, szczególnie twardego
materiału,
d. innych twardych przedmiotów (deski, stołki, plansze, kije itp.),
e. fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
f. instrumentów z napędem mechanicznym do wytwarzania hałasów
g. napojów alkoholowych, narkotyków i innych używek ograniczających świadomość i sprawność
człowieka.
2. Zakazuje się:
a. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego
użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boisk, stadionu, zamknięte bramy,
urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe i spikerskie, drzewa, maszty, reklamy oraz dachy
i inne,
b. wchodzenia w obszary, które nie są przeznaczone dla widzów: boiska, pomieszczenia
wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, techniczne itp.
c. wjeżdżania na teren imprezy pojazdami mechanicznymi, elektrycznymi i rowerami bez zgody
administratora,
d. wprowadzania i wnoszenia psów i innych zwierząt – bez zgody administratora,
e. używania na terenie stadionu czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających
identyfikację osoby,
f. rzucania wszelkimi przedmiotami,
g. rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,
h. wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych
i rzeczowych - bez zgody administratora,
i.

pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,

j.

umieszczania wszelkich reklam - bez zgody administratora,

k. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektów.
VI Odpowiedzialność.
§ 7.
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na obiektach będą odpowiadały w trybie karnoadministracyjnym.
2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi.
Regulamin obowiązuje od dnia 03.04.2018.

§ 8.
Prezes Zarządu Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie
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