
 

REGULAMIN                                        

OŚRODKA  REKREACYJNEGO  „PLANTY” 

W MIKOŁOWIE 

1. Administratorem Ośrodka Rekreacyjnego „Planty” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                       

w Mikołowie. 

2. Ośrodek Rekreacyjny „Planty” obejmuje następujące gminne obiekty i urządzenia użyteczności 

publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym zwany dalej Ośrodkiem: 

a) kąpielisko otwarte 

b) boiska do siatkówki plażowej 

c) plac zabaw 

d) wielofunkcyjne boisko – lodowisko i kort tenisowy  

3. Do korzystania z Ośrodka upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy 

zachować do kontroli lub osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu. 

4. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren Ośrodka. 

5. Dzieci do lat 13  mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

6. Organizacja zajęć sportowych na terenie Ośrodka odbywa się na podstawie harmonogramów 

korzystania z obiektów i urządzeń zatwierdzonych przez dyrektora MOSiR. 

7. Harmonogramy korzystania z obiektów i urzadzeń są ustalone na podstawie aktualnych możliwości 

techniczno – organizacyjnych MOSiR, zapewniając dostępność do obiektów dla największej liczby 

użytkowników. 

8. MOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć w przypadku organizacji imprez, 

konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych lub innych uzasadnionych 

okoliczności i wydarzeń. 

9. Podstawą do korzystania z Ośrodka przez grupy zorganizowane jest umowa zawarta z MOSiR lub 

pisemny wniosek zatwierdzony przez dyrektora MOSiR. 

10. Opiekunowie grup, trenerzy i instruktorzy zobowiązani są przed każdymi zajęciami do sprawdzenia 

stanu technicznego udostępnionych urządzeń i sprzętu sportowego. Wszelkie uwagi powinny być 

natychmiast zgłaszane pracownikowi MOSiR. 

11. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych, pracownicy MOSiR mogą w każdym 

momencie zabronić korzystania z obiektów i urządzeń. 

12. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z obiektów i urządzeń 

odpowiadają korzystający, a przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie, trenerzy               

i instruktorzy. Obowiązuje płatność w wysokości 100% wartości szkody. 

13. Opiekunowie grup korzystający z Ośrodka w ramach zajęć szkolnych  są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo uczniów oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. 

14. Na terenie Ośrodka zabrania się palenia papierosów, podawania, wnoszenia i spożywania środków 

odurzających w tym alkoholu, oraz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie środków                   

o których mowa wyżej. 

15. Wprowadzanie zwierząt, motocykli i motorowerów jest zabronione. Dozwolone jest wprowadzanie 

rowerów, bez możliwości poruszania się nimi na terenie Ośrodka. 

16. Zabrania się przebywania na terenie Ośrodka poza wyznaczonymi godzinami otwarcia, za wyjątkiem 

osób do tego upoważnionych. 

17. Na terenie Ośrodka zabrania się rozpalania ognisk i grilli. 

18. Wypożyczanie sprzętu sportowego na terenie Ośrodka odbywa się po okazaniu i zdeponowaniu 

dowodu tożsamości, jako zabezpieczenia na czas wypożyczenia sprzętu. W sytuacji, gdy dokument 

budzi podejrzenie, pracownik MOSiR ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu. 

19. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do szanowania urządzeń, zieleni                       

oraz utrzymania czystości i porządku. 

20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z  Ośrodka. 

21. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione bez nadzoru 

na terenie Ośrodka. 

 

 



 

22. Administrator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby 

korzystające z Ośrodka zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem                                 

i regulaminami poszczególnych obiektów i urządzeń oraz przestrzegania przepisów BHP i p.poż.. 

23. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu 

Ośrodka niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania 

administracyjnego. 

24. Ewentualne skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do kierownika - gospodarza obiektu lub 

dyrektora MOSiR w Mikołowie. 

25. Wyżej wymienione przepisy mają zastosowanie do wszystkich obiektów i urządzeń znajdujących się 

na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Planty” w Mikołowie”. 

REGULAMIN  KĄPIELISKA  OTWARTEGO 

1. Kąpielisko otwarte jest czynne w okresie letnim w godz. od 9.00 do 19.00 

2. Osoby korzystające z kąpieliska otwartego zobowiązane są stosować się do poleceń 

ratowników pełniących dyżur. 

3. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze 

oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem 

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę 

potrzeby udzielenie pomocy. 

5. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do zgłoszenia faktu wejścia na kąpielisko 

otwarte ratownikowi oraz do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu. 

6. Dzieci do 13 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska otwartego oraz kąpać sie wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych.  

7. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska otwartego nie wolno: 

a) przekraczać granicy strefy dla potrafiących pływać, jeżeli nie posiadają umiejętności 

pływackich, 

b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,  

c) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska otwartego, 

d) zakłócać spokój, popychać i wrzucać innych osób do wody, 

e) zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska otwartego, 

f) biegać wokół niecki kąpieliska otwartego. 

8. Do niniejszego regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Ośrodka 

Rekreacyjnego „Planty”. 

 

REGULAMIN BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

 
1. Boiska do siatkówki plażowej czynne są w okresie od maja do września. 

2. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do stosowania się do zaleceń wynikających                          

z regulaminu Obiektu oraz wykonywania poleceń pracowników MOSiR. 

3. Zabrania się gier innych niż wskazuje na to przeznaczenie boiska. 

4. Osoby niepełnoletnie korzystają z boisk w obecności opiekuna, który ponosi za nich pełną 

odpowiedzialność. 

5. W przypadku grup zorganizowanych za bezpieczeństwo osób korzystających z boisk odpowiada 

prowadzący zajęcia. Osoba ta zobowiązana jest każdorazowo do sprawdzenia stanu technicznego 

używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy powiadomić pracownika 

MOSiR. 

6. MOSiR nie odpowiada za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk. 

7. Do niniejszego regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Ośrodka 

Rekreacyjnego „Planty”. 

        Dyrektor     

        Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                       

        w Mikołowie 


