REGULAMIN
OBIEKTU REKREACYJNEGO WYSPA
$1
1. Właścicielem obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy jest Gmina Trzebnica.
2. Administratorem obiektu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Prusickiej
12, tel: 71 312 11 71.
3. Obiekt jest przeznaczony do przeprowadzania imprez rekreacyjno – kulturalnych, prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz organizowania imprez okolicznościowych.
$2
1. Obiekt nie jest powszechnie dostępny.
2. Za korzystanie z Obiektu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Rezerwacji wynajmu można dokonywać w Gminnym Centrum Kultury i Sportu pod nr tel.:
71 312 11 71
$3
1. Wynajem Obiektu odbywa się po wcześniejszym zawarciu umowy i dokonaniu wpłaty u Administratora wg harmonogramu znajdującego się w GCKiS.
2. Szczegóły najmu określa umowa zawarta z Najemcą.
3. W związku z koniecznością przestrzegania ciszy nocnej Najemca zobowiązuje się do maksymalnego wyciszenia nagłośnienia od godz. 22:00.
$4
1. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:
- punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
- utrzymanie czystości w obiekcie,
- zabezpieczenie mienia wartościowego we własnym zakresie,
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz porządkowych.
2. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora.
3. Wszelkie przedmioty i urządzenia znajdujące się na obiekcie powinny być użytkowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu obiektu odpowiedzialni są organizatorzy
imprezy oraz prowadzący zajęcia.
$5
Na terenie obiektu zabrania się:
- przebywania na terenie obiektu osobom nieletnim bez opieki oraz zgody rodziców lub
opiekunów prawnych,
- wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
- wnoszenia i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- zaśmiecania obiektu, niszczenia wyposażenia obiektu, drzew i krzewów,
- wprowadzania zwierząt,
- zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek,
- palenia ogniska w innym miejscu niż do tego wyznaczone,
- wrzucania wszelkiego rodzaju przedmiotów do wody poza ogrodzenie obiektu,
- umieszczania reklam bez zgody Administratora,
- przechodzenia poza ogrodzenie obiektu i kąpania się w stawie.
$6
1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z
terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
administracyjnego.

2. Osoby uszkadzające wyposażenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
$7
1. GCKiS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu
oraz za rzeczy zaginione lub pozostawione na terenie obiektu.
2. GCKiS nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie osób przebywających na obiekcie w
trakcie najmu.
$8
1. Osoby korzystające Obiektu rekreacyjnego Wyspa zobowiązane się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.
2. O wszelkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje w każdym przypadku Administrator.
3. Skargi i wnioski można składać w siedzibie Administratora.
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY I SPORTU
Telefony alarmowe: Alarmowy 112

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

