
REGULAMIN – TERENY REKREACYJNE w Kaniowie  
 
 

1. Warunkiem korzystania ze TERENÓW REKREACYJNYCH w Kaniowie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz regulaminami sporządzonymi dla poszczególnych elementów 

obiektu i ich przestrzeganie.  

2. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy Bestwina - Referat Sportu i Promocji adres : 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111 tel. +48 32 215 77 00; e-mail : sport@bstwina.pl 

3. TERENY REKREACYJNE w Kaniowie otwarte są w godz. 800 – 2100 a wstęp na obiekt jest nieodpłatny. Przebywanie na obiekcie poza wyznaczonymi godzinami otwarcia bez zgody 

Administratora obiektu zabronione.  

4. Korzystanie z TERENÓW REKREACYJNYCH w Kaniowie odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. 

5. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

6. Wszystkie osoby korzystające z kompleksu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom pracowników obsługi lub kierownika obiektu oraz zawartych w regulaminach.  

7. W trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników, korzystający z obiektu jest zobowiązany do wykorzystywania jego urządzeń tylko i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem 

wg zasad określonych w poszczególnych regulaminach oraz do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń. 

8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do stosownego, kulturalnego zachowywania. 

9.  Osobom znajdującym się na TERENIE REKREACYJNYM w Kaniowie zabrania się :  

 - wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek, dopalaczy itp.,  

 - palenia papierosów, e-papierosów i innych używek oraz palenia ognisk,  
 - przebywanie na obiekcie poza wyznaczonymi godzinami jego otwarcia oraz korzystania z poszczególnych elementów obiektu w przypadku jego zamknięcia lub wyłączenia  

   z użytkowania,  

 - niszczenia lub korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,  

 - zakłócania porządku publicznego lub zakłócania bezpiecznego korzystania z obiektu innym użytkownikom, a w szczególności hałasowania, popychania, jazdy nieostrożnej lub  

   niebezpiecznej, 

 - zaśmiecania i brudzenia na terenie i wokół obiektu oraz wjazdu na obiekt pojazdami innymi niż dozwolone,    

 - wprowadzania zwierząt na teren : placu zabaw, skateparku, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego,  

 - załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonym do tego celu miejscem /kabiną toi-toi/. 

10. Osoby naruszające porządek publiczny, nie stosujące się do poleceń pracowników obsługi lub naruszające przepisy regulaminów i innych wprowadzonych zaleceń usuwane będą z   

       terenu obiektu wraz z ewentualnym skierowaniem sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach. 

11. Osoby korzystające ze obiektu zobowiązane są do stosownego, kulturalnego zachowywania oraz segregacji odpadów zgodnie z wprowadzonymi zasadami i ustawionymi do tego  

       celu pojemnikami. 

12. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie kompleksu przez użytkowników. 

13. Sprawy nieujęte w obowiązujących regulaminach lub budzące wątpliwość co do ich interpretacji rozstrzyga pracownik obsługi lub kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu 

Gminy w Bestwinie. 

14.  O każdorazowym zaistnieniu niebezpieczeństwa należy informować: pracownika obsługi, administratora obiektu lub odpowiednie służby. 

15.  Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych wprowadzonych zaleceń. 
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