Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Prezesa Zarządu ZAMG GM Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku

Nr 6/2018 z dnia 23.07.2018 r

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KOMPLESKU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
OŚRODKA SPORTU i REKREACJI w Kłodzku
przy ul. Kusocińskiego 2
1. Zarządcą Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego OSiR przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku
jest: Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w
Kłodzku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Kłodzku
2. Kompleks sportowo – rekreacyjny OSiR w Kłodzku składa się z terenów zielonych
(rekreacyjnych i sportowych), boisk sportowych, płyty głównej, bieżni lekkoatletycznej,
kortów tenisowych, zaplecza sanitarnego i technicznego, oraz ciągów komunikacyjnych i
parkingów i jest terenem sportowo – rekreacyjnym, ogólnodostępnym, służącym do
realizacji aktywności związanej ze sportem, rekreacją i turystyką, oraz bazą noclegową.
3. Kompleks jest terenem zamkniętym, ogrodzonym i monitorowanym.
4. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do utrzymania czystości w sposób nie powodujący
pogorszenia estetyki Kompleksu i użytkowania w sposób nie powodujący zagrożeń dla
innych użytkowników obiektu.
5. Sprzęt sportowo – rekreacyjny, stanowiący wyposażenie Kompleksu może być użytkowany
wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Użytkownicy Kompleksu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności przy
poruszaniu się ciągami komunikacyjnymi samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi
na innych użytkowników zmechanizowanych, pieszych i rowerowych.
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Kompleksu wyłącznie pod opieką dorosłego
opiekuna.
8. Na terenie Kompleksu zabronione jest:
- niszczenie zieleni, ławek i innego sprzętu służącego do wypoczynku, rekreacji i turystyki,
- wypalania traw,
- jazdy pojazdami mechanicznymi poza ciągami komunikacyjnymi i dojazdami na parkingi,
- prowadzenia gier hazardowych,
- wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek
- palenie tytoniu poza miejscami do tego przystosowanymi
- wprowadzania psów i innych zwierząt,
- wszczynania burd, awantur i innego zachowania naruszającego spokój i porządek, w
szczególności wszczynania niepokojów na tle politycznym, społecznym czy rasowym lub
z jakiejkolwiek innej przyczyny niezgodnej z charakterem imprez organizowanych na
obiekcie sportowo – rekreacyjnym. Zapis powyższy nie wyklucza stosowania innych
obowiązujących przepisów w zakresie naruszania porządku publicznego.
9. W godzinach od 22.00 do 6.00 teren Kompleksu jest zamykany i przebywanie innych
użytkowników, oprócz gości hotelowych i pracowników obsługi, jest zabronione.
10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wypadki i kradzieże wyrządzone na
mieniu użytkowników Kompleksu przez osoby trzecie.
11. Korzystanie z obiektów sportowych na terenie Kompleksu OSiR dla: zorganizowanych grup
sportowych, klubów, zrzeszeń, stowarzyszeń, kół, szkół, gimnazjów, itp. odbywa się w
oparciu o cennik, stanowiący Zał. Nr 2 do Zarządzenia Prezesa Zarządu ZAMG GM
Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku Nr 6/2018 z dnia 23.07.2018 r.
12. O wszelkich przypadkach naruszania niniejszego Regulaminu należy niezwłocznie
powiadomić pracowników obsługi Kompleksu lub Zarządcy.

