
Regulamin „Zielonego Ogródka”
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

pl. Dąbrowskiego 2a 09-402 Płock

I.      Postanowienia ogólne 
1. „Zielony Ogródek” jest obiektem MOSiR Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Placu Celebry

Papieskiej 1; 09-400 Płock
2. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i

do przestrzegania jego ustaleń.
3. Obiekt  jest  czynny  w  okresie  od  maja  do  października.  W  sytuacjach  nadzwyczajnych  Prezes

Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o. może ustalić inne terminy otwarcia obiektu. W takich przypadkach
informacja o zmianie godzin funkcjonowania będzie zamieszczona na stronie internetowej oraz na
terenie obiektu, najpóźniej w dniu poprzedzającym zmianę.

4. Korzystanie  z  ogródka  jest  odpłatne.  O  wysokości  cen  decyduje  Prezes  Zarzadu  
MOSiR Płock Sp. z o.o.

II. Zasady korzystania z „Zielonego Ogródka”  

1. Korzystanie z ogródka jest możliwe po uprzednim dokonaniu rezerwacji i zawarciu umowy z MOSiR
Płock Sp. z o.o..  Nie zawarcie umowy przez Korzystającego w wyznaczonym terminie skutkować
będzie anulowaniem rezerwacji.

2. Czas korzystania z ogródka liczony jest od chwili  rozpoczęcia wszelkich przygotowań na ogródku
w  związku  z  imprezą-  wykonywanych  lub  zleconych  przez  Korzystającego,  do  czasu  jego
uprzątnięcia po zakończonej imprezie.

3. Korzystający są zobowiązani do przestrzegania:
a) postanowień umowy,
b) niniejszego regulaminu,
c) przepisów przeciwpożarowych,
d) przepisów  dotyczących  porządku  publicznego  i  ciszy  nocnej,  Rozporządzenia  Ministra

Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu
w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826)

4. Korzystający odpowiada za zakończenie imprezy zgodnie z umową i opuszczenie terenu ogródka
przez wszystkich uczestników bezwzględnie do godz. 24.00.

5. Dokonywanie przez Korzystającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, jakichkolwiek
zmian w infrastrukturze „Zielonego Ogródka” wymaga uprzedniej zgody MOSiR Płock Sp. z o.o.

6. Osobom korzystającym zabrania się niszczenia urządzeń i wyposażenia ogródka i nasadzeń zieleni
oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC, wyrzucania śmieci i niedopałków papierosów poza
miejsca wyznaczone.

7. Osobom korzystającym zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i innym ciężkim sprzętem
na teren „Zielonego Ogródka”.

8. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody związane z użytkowaniem ogródka w czasie imprezy.
9. W przypadku naruszenia zasad regulaminu wszelkie kary nałożone z tego tytułu ponosi Korzystający.
10. Za bezpieczeństwo osób korzystających odpowiada organizator imprezy.
11. MOSiR  Płock  Sp.  z  o.o.  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  wartościowe  pozostawione  na

terenie ogródka 

III.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za  zniszczone  lub  zgubione  przez  klientów  wyposażenie  obiektu  obowiązuje  odpłatność  w
wysokości 100% wartości nowego wyposażenia.

2. Osoby  naruszające  porządek  publiczny,  przepisy  Regulaminu,  niestosujące  się  do  zaleceń
personelu  mogą  być  usunięte  z  terenu  obiektu  przez  grupę  interwencyjną  agencji  ochrony  oraz
dodatkowo obciążone  kosztami  interwencji,  niezależnie  od  ewentualnego  skierowania  sprawy  na
drogę sądową.

3. MOSiR Płock Sp. z o.o. nie ponosi  odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych w wyniku
nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych uregulowań i  instrukcji  obowiązujących na
terenie obiektu.

IV. USTALENIA KOŃCOWE
1. Uiszczenie  opłaty  za  wstęp  na  obiekt  jest  traktowane  jako  akceptacja  warunków niniejszego

Regulaminu i pozostałych obowiązujących uregulowań.



2. Umieszczanie na obiekcie reklamy, ogłoszeń,  ulotek, przeprowadzania akcji  promocyjnych, itp.
możliwe jest tylko za odpłatnością, po podpisaniu Umowy z MOSiR Płock Sp. z o.o.

3. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji. 
4. Fotografowanie na terenie obiektu wymaga zgody kierownika obiektu.
5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  decyzje  podejmuje  Prezes  Zarządu

MOSiR Płock Sp. z o.o.
6. Skargi i wnioski można zgłaszać kierownikowi obiektu lub wpisać do Książki Skarg i Wniosków.

Książka znajduje się w kasie.

TELEFONY ALARMOWE Administrator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock  
 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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 POLICJA 997       tel. 24 367 26 86 
 STRAŻ MIEJSKA 986
 ALARMOWY tel. komórkowy 112
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