Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora MOSiR Myszków
Nr 6/2021 z dnia 25.02.2021 r.

Regulamin
korzystania z salek wielofukcyjnych nr 1 i nr 2
oraz ze stołu do tenisa stołowego
I. SALKI WIELOFUNKCYJNE
1.

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z salki wielofukcyjnej nr 1 i nr 2 oraz ze stołu

do tenisa stołowego, a każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z nim i przestrzegania go.
2.

Przebywanie w salkach wielofunkcyjnych i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń dozwolone jest

wyłącznie w obecności instruktora/trenera lub za zgodą MOSiR Myszków.
3.

Każda osoba wynajmująca salkę wielofunkcyjną nr 1 I nr 2 oraz stół do tenisa stołowego jest

zobowiązana do zawarcia umowy najmu – jeśli jest do grupa lub w przypadku klienta indywidualnego
uiszczenia opłaty wynajmu w kasie MOSiR Myszków.
4.

Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w

sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
MOSiR Myszków nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające z niedostosowania się
uczestników zajęć.
5.

Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie

uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej za wynajem salek.
6.

Przed wejściem na salki obowiązuje zmiana stroju oraz obuwia na sportowy, dostosowany do

rodzaju zajęć.
7.

Na zajęcia grupowe należy przychodzić zgodnie z obowiązującym grafikiem korzystania.

8. Uczestnicy zajęć mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje o regulaminie oraz terminach
zajęć.
9. Po zakończonych ćwiczeniach każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do odłożenia przyborów do
ćwiczeń (maty, piłki, rakietki tenisowe itp.) na wyznaczone miejsce wg wskazań instruktora lub osoby
wynajmującej usługę.
10. O każdym przypadku doznania przez ćwiczącego na salkach urazu, kontuzji, skaleczenia lub
nagłego pogorszenia się samopoczucia należy natychmiast powiadomić osobę prowadzącą zajęcia lub
Kierownika Obiektu.
11. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii, zegarków, bransoletek,

pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów. MOSiR Myszków nie odpowiada za rzeczy osobiste
pozostawione przez klientów w salkach wielofunkcyjnych.
12. MOSiR Myszków nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
w salkach.
II. STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie zapewnia swoim Klientom możliwość korzystania
ze stołu do tenisa stołowego (najmu stołu ze sprzętem) na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
2. Korzystanie ze stołu do tenisa stołowego możliwe jest w godzinach otwarcia MOSiR Myszków
w wybranych terminach, kiedy w sali wielofukcyjnej nr 1 dedykowanej tej aktywności nie odbywają
się zajęcia. MOSiR Myszków nie gwarantuje dostępności usługi.
3. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna oraz zakup biletu wstępu.
4. Korzystanie ze stołu do tenisa stołowego (najem) jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Odpłatność dokonywana jest w Kasie obsługi klienta MOSiR Myszków.
5. W opłatę wliczone jest korzystanie ze stołu z możliwością udostępnienia sprzętu do gry (rakietki
i piłeczki). Sprzęt do gry w tenisa stołowego zostanie udostępniony na życzenie przez Dział Sportu
MOSiR Myszków.
6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z usługi wyłącznie pod opieka osoby
pełnoletniej.
7. Na sali mogą przebywać wyłącznie osoby grające w tenisa stołowego (max 2 osoby w ramach jednej
opłaconej sesji). Jeśli graczami są wyłącznie osoby niepełnoletnie, na sali może przebywać również
dodatkowo pełnoletni opiekun.
8. Na sali do gry w tenisa stołowego obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (czyste,
zamienne).
9. W ramach opłaconej usługi najmu stołu do tenisa stołowego, użytkownicy mają prawo korzystać
jedynie z tej usługi, bez prawa używania innych urządzeń lub sprzętów znajdujących się w sali.
10. Użytkownicy mają obowiązek korzystać ze stołu do tenisa stołowego wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem.
11. Użytkownicy mają obowiązek zachowania czystości i porządku na terenie salki MOSiR Myszków.
12. O wszystkich uszkodzeniach stołu do tenisa stołowego, sprzętu do gry bądź innego wyposażenia
sali, użytkownicy powinni natychmiast zawiadomić obsługę obiektu.

13.W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem obowiązują zasady określone w ogólnym
Regulaminie MOSiR Myszków.
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