
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BOISK DO GRY 
W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ

I.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Boiska są własnością Gminy - Miasto Płock i z jej ramienia zarządzane są przez Miejski Ośrodek Sportu                       
i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Placu Celebry Papieskiej 1. 
2. Boiska służą do gry w siatkówkę plażową. Korzystanie z boisk jest nieodpłatne.
3. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych administrator może czasowo wyłączyć 
boiska z użytkowania.
5. Na terenie boisk wszystkich obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
6. Osoby niepełnoletnie korzystają z boisk w obecności opiekuna, który ponosi za nich pełną  
odpowiedzialność. 
7. Na terenie boisk obowiązuje zakaz:
a) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni,
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,
c) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, szklanych opakowań, 
oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
d) wspinania się po konstrukcji słupków,
e) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego
z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej,
f) zaśmiecania boiska oraz terenu przyległego,
g) wprowadzania zwierząt,
h) zakłócania porządku, przeszkadzaniu w grze.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do administratora obiektu.
2. Użytkownicy boisk powinni stosować się do obowiązującego regulaminu oraz poleceń pracownika 
obsługi Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”.
3. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni 
opiekunowie.
4. Osoby nie stosujące się do zaleceń Regulaminu będą usuwane z terenu boisk przez służby porządkowe      
i Policję.
5. MOSiR Płock Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za osoby naruszające zasady niniejszego 
regulaminu.
6. Administrator obiektu nie odpowiada za rzeczy skradzione oraz wypadki powstałe w trakcie korzystania 
z boisk.

Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE .................. 999
STRAŻ POŻARNA ..................................... 998
POLICJA .................................................... 997
STRAŻ MIEJSKA ....................................... 986
ALARMOWY dla tel. komórkowych ..... 112

ADMINISTRATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
tel. 24 367 26 86


