
 
REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  

CENTRUM SPORTU I REKREACJI OLENDER SP. Z O.O. 
 

1.  Boisko wielofunkcyjne (zwane dalej: boisko) jest integralną częścią Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER (zwane dalej: Centrum) 
2.  Osoby korzystające z boiska, przed dokonaniem płatności, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
3.  Boisko jest czynne codziennie w godzinach 7:00 – 22:00 
4.  Boisko przeznaczone jest do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego. 
5.  Boisko jest monitorowane przez 24 godziny na dobę. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w ten sposób jest niezbędne 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
6. Otwierania i zamykania boiska dokonuje Klient po uiszczeniu opłaty w recepcji hotelowej Centrum. 
7.  Obiekt jest dostępny dla wszystkich Gości Centrum (hotelowych i zewnętrznych) z  pierwszeństwem dla Gości Hotelowych. 
8.  Harmonogram rezerwacji i cennik boiska dostępny jest w recepcji hotelowej Centrum. 
9.  Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz uwag pracowników Centrum. 

10.  Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji. 
11.  Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej 

podeszwie, zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub  i plastikowymi. 
12.  W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:  

a) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe, przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych, 
b) zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności, 
c) niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń, 
d) korzystania z urządzeń sportowych, jeżeli są uszkodzone lub niestabilne, 
e) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
f) wprowadzania zwierząt, 
g) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami i samochodami, 
h) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 
i) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających 

substancji,  
j) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska, 

13.  Sprzęt do gier dostępny jest w recepcji hotelowej Centrum. 
14.  Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia 

usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt do recepcji hotelowej Centrum. 
15.  Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu 

odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny 
opiekun. 

16.  Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń 
wydanych przez pracownika Centrum oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego 
bezpośrednim otoczeniu. 

17. Wykaz telefonów alarmowych: 
Policja – 997, tel. kom. – 112,     
Straż Pożarna – 998,  
Pogotowie Ratunkowe – 999 

 Recepcja hotelu CSiR Olender 519 647 349 lub 56 622 06 06 
 
 
 
 
                                       Prezes Zarządu 
          
                                                                                                                                                               Piotr Ratke 


