REGULAMIN

WIELICKIEJ ARENY LEKKOATLETYCZNEJ
1. Administratorem Wielickiej Areny Lekkoatletycznej (WAL) jest Solne Miasto Sp. z o.o. w Wieliczce, ul. Tadeusza Kościuszki 15.
2. WAL jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-22:30.
3. Za korzystanie z WAL pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Korzystanie z obiektu odbywa się za wcześniejszą zgodą Solnego Miasta w oparciu o harmonogram korzystania.
5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zajęć, zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
6. Warunkiem zorganizowania imprezy na Wielickiej Arenie Lekkoatletycznej jest podpisanie umowy na korzystanie z Solne Miasto Sp. z o.o.
7. Z WAL korzystać mogą:
a) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
b) grupy zorganizowane,
c) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
d) zakłady pracy, instytucje i organizacje,
e) osoby fizyczne,
f) dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
8. Osoby korzystające z WAL zobowiązane są do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad,
b) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa,
c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu, korzystanie z urządzeń zgodnie
z ich przeznaczeniem,
d) używania stroju sportowego i obuwia odpowiedniego do nawierzchni,
e) utrzymania czystości i porządku na terenie WAL,
f) podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników Solnego Miasta odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
9. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu może się odbywać tylko i wyłącznie pod
nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
10. Upoważnieni do prowadzenia zajęć są jedynie instruktorzy, trenerzy wykonujący czynności w imieniu Solne Miasto sp. z o.o. oraz instruktorzy i trenerzy
działający w ramach stowarzyszeń lub firm korzystających z obiektu.
11. Z Wielickiej Areny Lekkoatletycznej nie mogą korzystać:
a) osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b) osoby z przeciwwskazaniem lekarskim,
c) osoby zakłócające porządek i używające wulgarnych słów.
12. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu,
b) spożywania alkoholu,
c) stosowania środków odurzających.
13. W czasie zajęć /zawodów / organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie
bezpieczeństwa korzystającym z WAL.
14. Za grupy trenujące na obiekcie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, trenerzy, instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód
materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
15. Opiekunowie, trenerzy lub instruktorzy, przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć, zobowiązani są do dokonania wpisu do rejestru korzystających
prowadzonym przez obsługę obiektu.
16. Szczegółowe zasady zachowania się osób na WAL podczas trwania imprez masowych określają organizatorzy tych imprez w regulaminie imprez.
17. Osoby trenujące na terenie obiektu, mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgoda
pracownika obsługi WAL.
18. Zarządca Wielickiej Areny Lekkoatletycznej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, a także za wartościowe
przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu.
19. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.
20. Na terenie WAL obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom pracownika obiektu.
21. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu
w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
22. Osoby indywidualne mogą korzystać z Wielickiej Areny Lekkoatletycznej w godzinach ogólnodostępnych, niekolidujących z zawodami i zorganizowanymi
zajęciami sportowymi.
23. Zabronione jest wchodzenie lub przechodzenie przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury,
ogrodzenia boisk, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, reklamy, dachy i inne.
24. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, a także transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na
obiekcie, rozdawanie druków, ulotek, przeprowadzanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą zarządcy Wielickiej
Areny Lekkoatletycznej.
25. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
26. O wszelkich aktach wandalizmu, niebezpiecznych zdarzeniach, uszkodzeniach sprzętu, wypadkach i urazach mających miejsce na terenie obiektu
należy zgłaszać obsłudze obiektu.
27. Osoby nieprzestrzegające porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu.

Zarząd Solnego Miasta Sp. z o.o.

