ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU AKTYWNE TARNOWSKIE GÓRY
1. Ogólne zasady korzystania z areny głównej hali sportowej:
1) arena główna jest dostępna od 26.06.2017 do 31.08.2017 według poniższego
harmonogramu:
a) dni robocze godz. 16.00 – 18.00
Arena główna może zostać podzielona na trzy części, na każdej części mogą się
odbywać osobne zajęcia.
2) program przeznaczony jest wyłącznie dla tarnogórzan;
3) korzystanie z obiektu jest bezpłatne;
4) wypożyczenie sprzętu dodatkowo płatne wg cennika AIG S.A.;
5) przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym
regulaminem oraz Regulaminem Hali Sportowej;
6) dzieci do lat 13 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej;
7) wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy i wyłącznie
zmienne obuwie sportowe;
8) w godzinach od 16.00 do 18.00 do dyspozycji będzie instruktor;
9) dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu w Biurze Obsługi
Klienta Hali Sportowa, osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają
pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez
wcześniejszej rezerwacji;
10) Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni;
11) Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność
materialną ponoszą osoby korzystające.
SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Trener (instruktor) odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie
użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
1)złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
2)pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków
użytkownika;
3)posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać służby mundurowe,
w szczególności Policję.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbek na zdrowiu
wynikły z niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające
ze złego stanu zdrowia użytkowników.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy
stanowiące własność użytkowników pozostawione bez nadzoru w miejscu nie
wyznaczonym do ich przechowywania.
5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego
wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany
w terminie bez zbędnej zwłoki.

