REGULAMIN KORZYSTANIA Z POLA DO MINIGOLFA
PRZY CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNYM W STRAWCZYNKU

1. Pole do minigolfa jest integralną częścią Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku
przy ul. Turystycznej 6, 26-067 Strawczyn.
2. Korzystanie z pola do minigolfa jest nieodpłatne.
3. Pole do minigolfa jest otwarte codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00.
4. Gra na polu do minigolfa odbywa się tylko przy oświetleniu naturalnym.
5. Osoby korzystające z pola do minigolfa zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem
i jego przestrzeganiem.
6. Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu za okazaniem dokumentu tożsamości
(np.: dowodu os., legitymacji szkolnej) lub pozostawianiu kaucji.
7. Sprzęt można wypożyczyć w kasie pływalni OLIMPIC.
8. Wypożyczenie sprzętu obejmuje 1 kij i 1 piłeczkę.
9. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w nienaruszonym stanie do kasy pływalni OLIMPIC.
10. W przypadku zniszczenia, utraty wypożyczonego sprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający
jest zobowiązany do zwrotu równoważności kosztów odpowiadających wartości sprzętu.
11. Na polu do minigolfa zabrania się:
•

wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem pola np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.,

•

niszczenia urządzeń i wyposażenia znajdującego się na polu do minigolfa,

•

palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,

•

przeszkadzania w grze innym użytkownikom,

•

zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

•

zaśmiecania i wprowadzania zwierząt,

•

gry w piłkę na terenie pola do minigolfa oraz wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie
osobom korzystającym z obiektu,

•

zaśmiecania torów do minigolfa oraz rzucanie kamieniami na tory,

•

załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

•

używania urządzeń obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

•

korzystania z pola do minigolfa podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
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12. Gracze przebywający na polu do minigolfa są zobligowani do kulturalnego zachowania się
i szanowania gry innych użytkowników.
13. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
14. Za osoby niepełnoletnie korzystające z pola do minigolfa pełną odpowiedzialność ponoszą
ich rodzice/opiekunowie zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich
nieszczęśliwych wypadków.
15. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z torów oraz znajdujących się na nich
urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice/opiekunowie.
Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
16. W przypadku zauważenia nieprawidłowości lub szkody prosimy o kierowanie uwag na kasę pływalni
OLIMPIC, w przeciwnym razie odpowiedzialność za szkody spadnie na korzystających z obiektu.
17. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem użytkownika
z obiektu.
18. SCKiS w Strawczynie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
19. Na polu do minigolfa obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
20. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
nie ponosi odpowiedzialności.
21. Korzystający i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych
w niniejszym regulaminie.
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