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Załącznik nr 1A do SIWZ

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU
Załącznik do Zakresu obowiązków pracownika ochrony

1.

Wszystkie osoby, przebywające w obiektach Białołęckiego Ośrodka Sportu (zwanym dalej BOS),
zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

2.

Uczestnikiem korzystającym z obiektów BOS jest każdy korzystający z zajęć rekreacyjno-sportowych lub
uczestniczący w innych imprezach organizowanych na terenie obiektów, także w charakterze widza.

3.

Nie mają prawa wstępu do obiektu:
o osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
o odmawiające przejrzenia bagażu lub odzieży w przypadku podejrzenia o wnoszenie lub posiadanie
alkoholu, środków odurzających, wyrobów pirotechnicznych lub wybuchowych oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
o osoby odmawiające okazania dokumentu zaopatrzonego w fotografię i adres (w razie potrzeby).

4.

Każdemu uczestnikowi udostępnia się regulaminy szczegółowe, określające zasady korzystania z zajęć,
obiektów i regulaminy imprez również masowych.

5.

Niepełnoletni uczestnicy mogą korzystać z obiektów pod opieką dorosłych.

6.

BOS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieuwagi uczestników, a wynikające ze
specyfiki odbywających się zajęć.

7.

Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń BOS odpowiedzialność
materialną ponoszą uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

8.

BOS ma prawo obciążyć osobę, która zgubiła lub zniszczyła kulczyk do szafki ubraniowej, depozytowej
lub przebieralni, zgubiła lub zniszczyła pasek albo oznaczenie kluczyka, kwotą w wysokości ustalonej
corocznie Zarządzeniem Dyrektora BOS.

9.

Uczestnicy korzystający z obiektów BOS mają obowiązek:
o przestrzegania regulaminów obowiązujących w BOS,
o przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
o poszanowania mienia BOS,
o szanowania innych uczestników,
o bezwzględnego stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników i
pracowników BOS.

10. Uczestnicy korzystający z obiektów BOS, nie przestrzegający postanowień regulaminowych lub
zakłócający porządek, będą wypraszani z obiektów.
11. Każdy, kto zakłóca porządek lub zagraża bezpieczeństwu innych osób, zostanie usunięty przez służby
porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazany policji.
12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w obiekcie powinny:
o natychmiast powiadomić służby porządkowe i pracownika BOS
o użyć sprzętu gaśniczego,
o unikać paniki,
o stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki lub tubę,
o kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
o nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
13. Przed imprezami sportowo-rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży oraz imprezami masowymi organizatora
obowiązuje:
o zaznajomienie pracowników obsługi i ochrony z możliwymi przyczynami zagrożenia pożarowego i
zasadami postępowania w przypadku pożaru oraz obsługą sprzętu gaśniczego i środków alarmowania,
o otwarcie wszystkich wyjść i wejść z hali, podczas przebywania publiczności i uczestników imprezy na
parkiecie i trybunach,
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poinformowanie przez prowadzącego imprezę - uczestników i publiczność – o zasadach
przemieszczania się w razie pożaru lub innego zagrożenia,
kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych w trakcie trwania imprezy.

14. Na obiektach BOS zakazuje się:
o palenia tytoniu i używania ognia otwartego,
o wchodzenia na niezabezpieczony parkiet (płyty boisk) w obuwiu nie sportowym (obowiązuje zmiana
obuwia na obuwie z białą podeszwą lub obuwie specjalnie przeznaczone dla poszczególnych rodzajów
zajęć rekreacyjno-sportowych),
o picia alkoholu lub używania środków odurzających,
o plakatowania i dekorowania hali bez uzgodnienia,
o wprowadzania zwierząt na teren obiektów,
o jeżdżenia na rowerze, rolkach i deskorolkach.

NIE PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU
SPOWODUJE ZERWANIE UMOWY NA USŁUGĘ LUB WYPROSZENIE Z OBIEKTU.
Niniejszy regulamin podawany jest do wiadomości poprzez wywieszenie go w miejscach publicznych na terenie
obiektów i przekazywany każdorazowo osobom odpowiedzialnym za organizowanie danej imprezy.
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