Samorządowy Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Nowej Dębie
REGULAMIN
korzystania z wiaty ogniskowej w Ośrodku nad Zalewem w Nowej Dębie
1. Zarządcą obiektu jest Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.
2. Wiata, jako miejsce piknikowe, służy zarówno grupom zorganizowanym, jak i użytkownikom
indywidualnym.
3. Korzystający z wiaty są obowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do
przestrzegania jego postanowień.
4. Korzystanie z wiaty jest bezpłatne.
5. Wiata udostępniana jest w godzinach od 09.00 do 22.00 - dla osób pełnoletnich lub osób
niepełnoletnich, znajdujących się pod opieką osób uprawnionych.
6. Z rezerwacji mogą korzystać grupy, które zgłoszą datę rezerwacji do SOSiR co najmniej na
24 godziny przed planowanym wydarzeniem. Formularz rezerwacji wiaty, dostępny na stronie
internetowej SOSiR, należy złożyć osobiście w biurze SOSiR lub przesłać e-mailem na adres:
sosir@nowadeba.pl. Warunkiem rezerwacji jest wpis do kalendarza rezerwacji oraz otrzymanie
potwierdzenia.
7. Grafik rezerwacji znajduje się na stronie internetowej SOSiR www.sportnowadeba.pl.
8. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem może być wyłącznie osoba pełnoletnia,
ponosząca odpowiedzialność za członków grupy.
9. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko oraz ponoszą
odpowiedzialność karną i/lub cywilną za szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom
trzecim. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny.
10.Za zniszczenia wynikłe podczas trwania imprezy odpowiedzialność (również materialną)
ponosi osoba organizująca imprezę, która dokonała rezerwacji wiaty. Osoba ta przebywa
przez cały czas z uczestnikami imprezy i nie może przekazać odpowiedzialności na inną osobę.
11.SOSiR nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.
Odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi wyłącznie
Organizator imprezy.
12.Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i zasad bezpieczeństwa w czasie trwania
imprezy oraz po jej zakończeniu. Na obiekcie obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.
13.Osoba rezerwująca wiatę ma obowiązek dbania o porządek oraz pozostawienie wiaty, w takim
stanie, w jakim została przekazana.
14.Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, środków
odurzających lub substancji psychotropowych.
15.Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych.
16.Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych.
SOSiR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zgubione, zniszczone, skradzione i/lub
pozostawione bez opieki przedmioty.
17.W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor
SOSiR.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA CZASU I DOBREGO WYPOCZYNKU !
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