Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Nr 10/2022
Dyrektora MOSiR z dnia 13.04.2022

REGULAMIN
EUROBOISKA
ul. Marii Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg
1. Uznaje się, że każda osoba, która przebywa na terenie Euroboiska zapoznała się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Euroboisko jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.
3. Z Euroboiska mogą korzystać grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
4. Na teren Euroboiska nie będą wpuszczane osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b) notorycznie zakłócające spokój i porządek na terenie obiektu.
5. Prowadzący zajęcia na terenie Euroboiska zobowiązują się do:
a) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
b) szanowania i dbania o należyty stan murawy oraz stan techniczny sprzętu sportowego,
c) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych,
d) po zakończeniu zajęć uporządkowania sprzętu sportowego,
e) niezwłocznego powiadomienia administratora obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu,
wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach.
6. Korzystających z Euroboiska obowiązuje strój sportowy. Zabrania się używania butów piłkarskich na
wysokich i metalowych korkach oraz kolców.
7. W czasie meczów, zawodów oraz imprez rekreacyjno-sportowych organizator jest zobowiązany do
przestrzegania regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom
korzystającym z obiektów.
8. Korzystającym z Euroboiska nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam
przebywających. Na terenie obiektu zabrania się:
a) rzucania petard, rac i świec dymnych, wzniecania ognia,
b) rzucania jakichkolwiek przedmiotów zarówno na boiska sportowe jak i na teren całego
obiektu,
c) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub mienia,
d) niszczenia urządzeń na obiekcie,
e) zaśmiecania obiektu,
f) używania niecenzuralnych wyrazów oraz wnoszenia okrzyków prowokujących
i nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa.
9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

10. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć sportowych odpowiedzialność ponoszą osoby
organizujące zajęcia (trener, nauczyciel, opiekun, instruktor). Obowiązkiem tych osób jest
każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami terenu obiektów pod względem bezpieczeństwa.
11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z Euroboiska,
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczeniach.
12. Kierownictwo Euroboiska nie odpowiada:
a) za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie obiektu,
b) za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.
13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Euroboiska ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody,
które wyrządziły.
14. Umieszczanie reklam oraz prowadzanie akcji promocyjnych na terenie Euroboiska możliwe jest
tylko na podstawie zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej po uprzednim uzgodnieniu formy,
lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
15. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR.

