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Załącznik do zarządzenia nr 9/2023  
Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie z dnia 02.01.2023 r.  

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W GRYFINIE 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Kompleks sportowy przy ul. Sportowej 1 w Gryfinie stanowi własność Gminy Gryfino. 

2. Zarządcą kompleksu sportowego jest jednostka budżetowa Centrum Sportu i Rekreacji  
w Gryfinie, zwane dalej zarządcą. 

3. W skład kompleksu sportowego wchodzą obiekty sportowe:  
 boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej, 
 boisko główne i boczne do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z elementami 

infrastruktury lekkoatletycznej, 
 boisko do gry w siatkówkę plażową, 
 skatepark, 
 korty tenisowe, 
 szatnie. 

Regulaminy korzystania z poszczególnych obiektów kompleksu sportowego stanowią 
załączniki do niniejszego regulaminu. 

4. Kompleks sportowy jest czynny codziennie w godzinach: 

 w sezonie letnim tj. od 15 kwietnia do 30 września od 800 do 2200,  

 w sezonie zimowym tj. od 1 października do 14 kwietnia od 800 do 2000. 

5. Kompleks sportowy przeznaczony jest do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, 
treningów sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, imprez sportowych, 
rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, itp. 

6. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w pkt. 5, z kompleksu, odpłatnie, zgodnie 
z obowiązującym cennikiem, mogą korzystać grupy zorganizowane i osoby indywidualne. 
Zawodnicy klubów sportowych i inne grupy zorganizowane korzystają z kompleksu pod 
nadzorem pełnoletniego opiekuna, nauczyciela lub instruktora. Osoby niepełnoletnie 
korzystają z kompleksu pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. 

7. Korzystanie z obiektów sportowych kompleksu (boiska do piłki nożnej, szatnie, oświetlenie) 
odbywa się zgodnie z harmonogramem zajęć, a grupy zorganizowane oraz osoby prywatne, 
mogą korzystać z obiektów kompleksu po wcześniejszej rezerwacji u zarządcy i podpisaniu 
umowy określającej warunki korzystania. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany 
harmonogramu zajęć lub odwołania planowych zajęć. 

8. Korzystanie z obiektów (boiska do piłki nożnej, szatnie, oświetlenie) możliwe jest wyłącznie 
po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem wprowadzonym odrębnym zarządzeniem 
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Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, podanym do ogólnej wiadomości na stronie internetowej 
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

9. Z poszczególnych obiektów sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.   

10. Organizowanie imprez wymaga zgody zarządcy. 

 

§ 2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KOMPLEKSU SPORTOWEGO 

1. Korzystający z obiektów powinni posiadać odpowiedni strój sportowy. 

2. Korzystający z obiektów kompleksu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem 
sportu. 

3. Za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu sportowego, zarządca nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności. 

4. Korzystający z kompleksu sportowego zobowiązani są do zachowania porządku, czystości, 
estetyki oraz kultury na terenie obiektów. 

5. Każdy użytkownik obiektów kompleksu sportowego prowadzi własną, odrębną gospodarkę 
swoim sprzętem i materiałami uzupełniającymi, niezbędnymi do realizacji zajęć sportowych 
(siatki, piłki, bramki treningowe, słupki, zeskoki, płotki, itp.). 

6. Na terenie kompleksu sportowego zabrania się: 
1) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania wszelkiego rodzaju środków 

odurzających, 
2) rozniecania ognia i wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów 

niebezpiecznych, 
3) przebywania kibiców poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
4) przebywania i korzystania z kompleksu poza godzinami otwarcia, 
5) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu, 
6) wjazdu na boiska sportowe rowerami, motorowerami, hulajnogami oraz innymi 

pojazdami mogącymi uszkodzić nawierzchnię, 
7) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boiskowych (trawa, sztuczna trawa) 
8) wchodzenia na ogrodzenia, płoty, drzewa, bramki, dachy budynków oraz elementy 

wyposażenia boisk, 
9) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 
10) spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia, 
11) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
12) wprowadzania psów i innych zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników) 
13) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju lub jej atrap. 

7. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących, odpowiedzialność 
ponosi wyłącznie osoba organizująca zajęcia sportowo-rekreacyjne (pełnoletni opiekun, 
nauczyciel, instruktor lub trener). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie 
przed zajęciami stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego pod względem 
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ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłaszane 
zarządcy kompleksu sportowego. 

8. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń sportowych lub 
płyty boiska ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. 

9. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność, o której mowa w pkt. 3 ponoszą rodzice lub 
opiekunowie prawni. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo osób nieletnich przebywających na terenie kompleksu sportowego. 

10. Za bezpieczeństwo i porządek w trakcie imprez, przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu 
odpowiada organizator imprezy. 

11. Na boisku obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 

 

§ 3. MONITORING WIZYJNY 

1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na obiektach CSiR jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony dóbr i mienia obiektu. 

2. Monitoring może być wykorzystywany także w celach dowodowych, a w szczególności: 
1) w celu zapobiegania zachowaniom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo utraty 

zdrowia lub życia dla osób przebywających na obiekcie, 
2) monitoring stanowi dowód w sprawie, pozwalając na ustalenie sprawców ew. bójek, 

kradzieży, niszczenia mienia itp. 
3) monitoring pozwala na potwierdzenie stanu i czasu rzeczy pozostawionych na terenie 

obiektu. 

3. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenie rejestrujące oraz urządzenia 
umożliwiające podgląd na bieżąco oraz wgląd do utrwalanego zapisu. 

4. Zbieraniu, utrwalaniu i przechowywaniu wizerunku jako dane osobowe polega obraz z kamer 
systemu monitoringu. 

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

6. Monitoring swoim zakresem obejmuje: boisko do siatkówki plażowej, skatepark, stronę 
wschodnią boiska trawiastego bocznego oraz stronę południową boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. 

7. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze przechowywany jest przez okres do 10 dni, po tym 
czasie zostaje nadpisany. 

8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy system monitoringu zarejestrował 
wydarzenia określone w ust. 2 nagranie może zostać przeniesione na elektroniczny nośnik 
pamięci oraz przekazane odpowiednim służbom mundurowym, jako dowód w sprawie dot. 
sytuacji opisanej w pkt. 1. 

9. Nośniki z zachowanym nagraniem przechowuje uprawniona osoba w miejscu bez dostępu 
osób trzecich. 



Strona 4 z 19 
 

10. Nośniki zawierające przeniesiony z rejestratora zapis obrazu przechowywane są wyłącznie 
do momentu zaprzestania jego użyteczności, np. do czasu wyjaśnienia sprawy lub 
zakończenia odpowiednich postępowań. 

11. Rejestrator oraz zewnętrzny nośnik zawierający zapisany obraz zabezpieczony jest przed 
dostępem osób nieupoważnionych poprzez zastosowanie środków technicznych oraz 
organizacyjnych. 

12. Obrazy z nagraniem z monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystane w każdej sytuacji 
wymagającej przedstawienia dowodu. 

13. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

14. Obowiązek informacyjny został spełniony poprzez umieszczenie piktogramów 
w widocznych miejscach monitorowanego obszaru oraz poprzez umieszczenie niniejszego 
regulaminu przy wejściach na kompleks. 

15. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie u obsługi kompleksu pod numerem telefonu 
91 416 30 11. 

 

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS PRZEBYWANIA NA  
TERENIE OBIEKTU 

1. CSiR może utrwalać na różnego rodzaju nośnikach przebieg imprez sportowych jak i to, co 
dzieje się na kompleksie sportowym w okresie przebywania na jego terenie osób 
indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji. 

2. Wizerunek osób przebywających na terenie kompleksu może zostać utrwalony,  
a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz 
promocyjnych. Dodatkowo wizerunek może zostać utrwalony przez monitoring wizyjny. 
Wejście na teren kompleksu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. 
Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez inne osoby przebywające 
na obiektach, za które CSiR nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku niewyrażenia 
zgody na utrwalanie wizerunku nie należy przebywać na terenie kompleksu. 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, 
a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub 
sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na terenie kompleksu jest 
całkowicie dobrowolne. 

4. Każda osoba fizyczna przebywająca na kompleksie przyjmuje do wiadomości, że ma prawo 
przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując 
swoje żądanie do siedziby CSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 1, z zastrzeżeniem, że nie ma 
możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały 
przekazane np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane 
drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Nie ma możliwości żądania usunięcia, 
jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej 
sprawy. 
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5. CSiR nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby obecne 
na kompleksie bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego regulaminu 
wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom bez ich 
zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie. 

6. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek 
danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie obiektu 
w pomieszczeniach socjalnych, szatniach i toaletach. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Pracownicy CSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na terenie kompleksu 
sportowego, a w razie stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu zakazać korzystania 
z obiektów. 

2. Korzystający z kompleksu, zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu,  
a w szczególności poleceń pracowników CSiR lub ochrony dotyczących zachowania, porządku 
i czystości. 

3. Zarządca kompleksu sportowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, 
w tym szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 

4. Szczegółowe obowiązki i zasady bezpieczeństwa określają przepisy prawa powszechnie 
obowiązujące. 

5. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1  
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 

6. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 
Numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999 
Straż pożarna: 998 
Policja: 997 
Straż miejska: 91 416 81 60 

 

Zatwierdzam  

 

  ……………………………………. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie  

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej 
zwanego dalej boiskiem, mieszczącego się na terenie kompleksu sportowego przy 
ul. Sportowej w Gryfinie zarządzanego przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zwane 
dalej zarządcą lub CSiR. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu korzystania z kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

3. Wejście na teren boiska i korzystanie z niego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią 
tego regulaminu oraz Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 
w Gryfinie, akceptacją ich zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania. 

4. Boisko jest czynne w godzinach otwarcia kompleksu sportowego. 
5. Korzystanie z obiektów jest odpłatne zgodnie z cennikiem wprowadzonym odrębnym 

zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny obowiązkowo podporządkować się 

przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi kompleksu sportowego. 

 

§ 2. Szczegółowe zasady korzystania z boiska 

1. Z boiska mogą korzystać: 
1) osoby pełnoletnie, 
2) dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia za zgodą pełnoletniego 

opiekuna, 
3) dzieci poniżej 13. roku życia - wyłącznie pod opieką rodzica, pełnoletniego opiekuna, 

instruktora lub trenera, 
4) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych - wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Pierwszeństwo korzystania z boiska w godzinach od 8:00 do 14:00 mają dzieci i młodzież ze 
szkół z terenu Miasta i Gminy Gryfino.  

3. W pozostałych godzinach pierwszeństwo korzystania mają grupy zorganizowane mające 
podpisaną umowę z zarządcą kompleksu na korzystanie z boiska. 

4. Zajęcia grup zorganizowanych odbywają według ustalonego rozkładu zajęć znajdującego się 
bezpośrednio u pracowników obsługi oraz na stronie internetowej CSiR. 

5. Na boisku mogą przebywać jednocześnie 2 drużyny piłki nożnej lub innej pokrewnej 
dyscypliny sportowej, jednak drużyna nie może liczyć więcej jak 20 osób. 

6. Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za 
właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. 
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7. Prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego,  
z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterki, zgłasza ten fakt zarządcy boiska 

8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny sprzętu 
i urządzeń sportowych, nie będących jego własnością. Korzystanie z własnego sprzętu 
i urządzeń sportowych, odbywa się na odpowiedzialność użytkowników boiska, którzy są 
zobowiązani do stosowania urządzeń i sprzętu spełniającego warunki bezpieczeństwa. 

9. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe. 
Dopuszcza się grę w obuwiu z korkami piłkarskimi. 

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na terenie 
obiektu urządzenia. 

11. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska odpowiedzialność finansową ponosi 

osoba korzystająca lub wynajmująca boisko. 
13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku 

z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na terenie boiska wynikające 
z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

14. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 
15. Za niewłaściwe zachowanie oraz rażące naruszanie regulaminu, korzystający może zostać 

natychmiast usunięty z obiektu. 
 

§ 3. Postanowienia końcowe  
1. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, 

zawody lub zajęcia szkolne. 
2. Część południową boiska obejmuje monitoring wizyjny, wejście na ten teren jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie swojego wizerunku. 
3. Każdy korzystający jest zobowiązany w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników 

niezwłocznie powiadomić zarządcę o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz 
ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie boiska. 

4. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1  
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 

5. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 
Numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999 
Straż pożarna: 998 
Policja: 997 
Straż miejska: 91 416 81 60 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ  
WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów: 
 boisko do piłki nożnej główne o nawierzchni trawiastej, 
 boisko do piłki nożnej boczne o nawierzchni trawiastej, 
 elementy infrastruktury lekkoatletycznej - bieżnia, skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kulą, 
zwane dalej boiskami, bieżnią, skocznią, rzutnią, obiektami mieszczące się na terenie 
kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie zarządzanego przez Centrum Sportu 
i Rekreacji w Gryfinie zwane dalej zarządcą lub CSiR. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy 
ul. Sportowej w Gryfinie 

3. Wejście na teren boisk, bieżni, skoczni i rzutni i korzystanie z nich jest równoznaczne z zapoznaniem 
się z treścią tego regulaminu oraz Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy 
ul. Sportowej w Gryfinie, akceptacją ich zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania. 

4. Obiekty są czynne w godzinach otwarcia kompleksu sportowego. 
5. Korzystanie z obiektów jest odpłatne zgodnie z cennikiem wprowadzonym odrębnym zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektów winny obowiązkowo podporządkować się 

przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi kompleksu sportowego. 

 

§ 2. 

1. Z boisk, bieżni, skoczni i rzutni mogą korzystać: 
1) osoby pełnoletnie, 
2) dzieci i młodzież w wieku między 13 a 18 rokiem życia za zgodą pełnoletniego opiekuna, 
3) dzieci poniżej 13 roku życia - wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, 
4) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych - wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Podczas korzystania z boisk, bieżni, skoczni i rzutni obowiązują ogólnie przyjęte zasady 
rywalizacji sportowej. 

3. Boiska, bieżnia, skocznia i rzutnia są czynne w godzinach otwarcia kompleksu.  

4. Zajęcia grup zorganizowanych odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć znajdującego 
się bezpośrednio u pracowników obsługi oraz na stronie internetowej CSiR. 

5. Pierwszeństwo korzystania z boisk, bieżni, skoczni i rzutni w godzinach od 8:00 do 14:00 
mają dzieci i młodzież ze szkół z terenu Miasta i Gminy Gryfino. 
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6. Prowadzenie na terenie boiska zorganizowanych zajęć grupowych wymaga uzgodnienia 
warunków i uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. 

7. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na obiekty ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

8. Z boisk, bieżni, skoczni i rzutni należy korzystać w strojach sportowych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

9. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego. Zakazuje 
się gry w butach piłkarskich na wysokich i metalowych korkach. 

10. Boisko piłkarskie główne może być używane do celów treningowych i rozgrywek,  
w czasie nie dłuższym niż 15 godzin tygodniowo. Ograniczenie to jest konieczne dla 
utrzymania właściwej nawierzchni. 

11. Zarządca udostępnia boiska dla celów treningowych i rozgrywek ligowych, zgodnie 
z ustalonym terminarzem. 

12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie boiska lub brak dostępu do 
boiska, w przypadku niezgłoszenia terminu lub nieuzgodnienia z zarządzającym zmiany 
terminarza, oraz w razie bardzo trudnych warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, 
długotrwałe opady). 

13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny sprzętu  
i urządzeń sportowych, nie będących jego własnością. Korzystanie z własnego sprzętu  
i urządzeń sportowych, odbywa się na odpowiedzialność użytkowników boiska, którzy są 
zobowiązani do stosowania urządzeń i sprzętu spełniającego warunki bezpieczeństwa. 

14. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być bezwzględnie 
zawsze zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez zamocowania, również po 
zajęciach. Zabrania się samowolnego przestawiania bramek. 

15. Użytkownicy boiska trawiastego zobowiązani są do wyrównania uszkodzeń w murawie 
boiska po treningach (grupa zawodników przechodzi szeroką ławą wzdłuż boiska 
i przydeptuje wyrwane fragmenty murawy). 

16. Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej 
deszczem lub śniegiem. 

17. Boiska mogą być wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, celem poddania ich zabiegom 
agrotechnicznym. 

18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku 
z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na terenie boisk, bieżni, skoczni i rzutni 
wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

19. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk, bieżni, skoczni i rzutni, 
odpowiedzialność finansową ponosi osoba wynajmująca lub korzystająca indywidualnie. 

20. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk, 
bieżni, skoczni i rzutni. 
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§ 3. Postanowienia końcowe  

1. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

2. Część wschodnią boiska bocznego trawiastego obejmuje monitoring wizyjny, wejście na ten 
teren jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie swojego wizerunku. 

3. Każdy korzystający jest zobowiązany w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników 
niezwłocznie powiadomić zarządcę o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz 
ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie obiektów. 

4. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 

6. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 
Numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999 
Straż pożarna: 998 
Policja: 997 
Straż miejska: 91 416 81 60 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

 

REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z BOISKA DO GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do gry w siatkówkę plażową zwanego dalej 
boiskiem, mieszczącego się na terenie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 
zarządzanego przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zwane dalej zarządcą lub CSiR. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu korzystania z kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

3. Wejście na teren boiska i korzystanie z niego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią 
tego regulaminu oraz Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 
w Gryfinie, akceptacją ich zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania. 

4. Boisko jest czynne od 1 maja do 31 października w godzinach otwarcia kompleksu 
sportowego. 

5. Korzystanie z obiektów jest odpłatne zgodnie z cennikiem wprowadzonym odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny obowiązkowo podporządkować się 
przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi kompleksu sportowego. 

 

§ 2. Szczegółowe zasady korzystania z boiska 

1. Z boiska mogą korzystać: 
1) osoby pełnoletnie; 
2) dzieci i młodzież w wieku między 13 a 18 rokiem życia za zgodą pełnoletniego opiekuna; 
3) dzieci poniżej 13 roku życia - wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych; 
4) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych - wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Osoby zainteresowane korzystaniem z boiska zobowiązane są do zgłoszenia się do 
pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11 (nie dotyczy zajęć 
prowadzonych w ramach zawartych umów stałych). 

3. Pierwszeństwo korzystania z boiska w godzinach od 8:00 do 14:00 mają dzieci i młodzież ze 
szkół z terenu Miasta i Gminy Gryfino.  

4. W pozostałych godzinach pierwszeństwo korzystania mają grupy zorganizowane mające 
podpisaną umowę z zarządcą kompleksu na korzystanie z boiska. 

5. Prowadzenie na terenie boiska zorganizowanych zajęć grupowych wymaga uzgodnienia 
warunków i uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. 
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6. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Z boiska należy korzystać w strojach sportowych, bez obuwia lub w obuwiu sportowym, na 
płaskiej podeszwie. 

8. Za kontuzje i inne obrażenia, każdy uczestnik gry w siatkówkę plażową odpowiada 
indywidualnie. 

9. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na terenie 
obiektu urządzenia. 

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska odpowiedzialność finansową ponosi 
osoba korzystająca lub wynajmująca boisko. 

12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku 
z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na terenie boiska wynikające 
z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 

14. Za niewłaściwe zachowanie oraz rażące naruszanie regulaminu, korzystający może zostać 
natychmiast usunięty z obiektu. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe  

1. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

2. Boisko obejmuje monitoring wizyjny, wejście na ten teren jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na rejestrowanie swojego wizerunku. 

3. Każdy korzystający jest zobowiązany w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników 
niezwłocznie powiadomić zarządcę o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz 
ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie boiska. 

4. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1  
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 

5. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 
Numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999 
Straż pożarna: 998 
Policja: 997 
Straż miejska: 91 416 81 60 
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

 

REGULAMIN  

KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU PRZY UL. SPORTOWEJ W GRYFINIE 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze skateparku, mieszczącego się na terenie kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie zarządzanego przez Centrum Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie zwane dalej zarządcą lub CSiR. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu korzystania z kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

3. Wejście na teren skateparku i korzystanie z niego jest równoznaczne z zapoznaniem się 
z treścią tego regulaminu oraz Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy 
ul. Sportowej w Gryfinie, akceptacją ich zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania. 

4. Skatepark jest czynny w godzinach otwarcia kompleksu sportowego. 

5. Wstęp na teren skateparku jest bezpłatny. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny obowiązkowo podporządkować się 
przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi kompleksu sportowego. 

 

§ 2. Szczegółowe zasady korzystania z boiska 

1. Na terenie skateparku mogą przebywać: 

1) osoby pełnoletnie; 

2) dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia za zgodą pełnoletniego 
opiekuna; 

3) dzieci poniżej 13 roku życia - wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych; 

4) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych - wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Prowadzenie na terenie skateparku zorganizowanych zajęć grupowych wymaga uzgodnienia 
warunków i uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. 

3. Z urządzeń skateparku nie powinny korzystać osoby o niskich umiejętnościach jazdy na 
łyżworolkach, deskorolce lub rowerze BMX, a także osoby posiadające ograniczenia ruchowe 
lub inne dysfunkcje ograniczające sprawność motoryczną. 

4. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach, deskorolkach, 
hulajnogach wyczynowych oraz rowerach typu BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali,  
z wyłączeniem sprzętu posiadającego koła z pegami o ostrych krawędziach. 

5. Korzystający z urządzeń skateparku mają bezwzględny obowiązek: 
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a) korzystania z urządzeń skateparku wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem; 

b) używania podczas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy (w szczególności na 
kolana i łokcie); 

c) zachowania zasad ostrożnej i bezpiecznej jazdy. 

6. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby a w danej chwili ewolucje 
może wykonywać tylko 1 osoba. 

7. Na górnych pomostach urządzeń skateparku mogą przebywać jedynie te osoby, które 
potrafią na nie samodzielnie wjechać, posiadający wysokie umiejętności techniczne jazdy na 
rolkach, deskorolkach, hulajnogach wyczynowych oraz rowerach typu BMX. 

8. W trakcie korzystania z urządzeń skateparku zabrania się: 

a) przebywania w strefie jazdy osób niekorzystających czynnie ze skateparku, 

b) wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla korzystających z obiektu, 
w szczególności szklanych opakowań i ostrych narzędzi, 

c) chodzenia po urządzeniach skateparku oraz przebywania w strefie najazdów oraz 
zeskoków z przeszkód, 

d) korzystania z urządzeń w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub 
oblodzenia. 

9. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe  
w związku z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na terenie skateparku 
mieszczące się w granicach ryzyka sportowego oraz wynikające z nieprzestrzegania 
postanowień niniejszego regulaminu. 

10. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
skateparku. 

§ 3. Postanowienia końcowe  

1. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

2. Teren skateparku jest objęty monitoringiem wizyjnym, wejście na ten teren jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie swojego wizerunku. 

3. Każdy korzystający jest zobowiązany w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników 
niezwłocznie powiadomić zarządcę o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz 
ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie boiska. 

4. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 
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5. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 

Numer alarmowy: 112 

Pogotowie ratunkowe: 999 

Straż pożarna: 998 

Policja: 997 

Straż miejska: 91 416 81 60 

 

PAMIĘTAJ! 

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód. Nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj 
akrobacji bez sportowego przygotowania. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później 

wykonuj na niej triki. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna. Nie 
skacz, jeśli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania nie jest wolne! 
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Załącznik nr 5 
do Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych zwanych dalej kortami, 
mieszczących się na terenie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 
zarządzanego przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zwane dalej zarządcą lub CSiR. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu korzystania z kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

3. Wejście na teren kortów i korzystanie z nich jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią 
tego regulaminu oraz Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 
w Gryfinie, akceptacją ich zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania. 

4. Korty są czynne od 1 maja do 31 października w godzinach otwarcia kompleksu sportowego. 

5. Korzystanie z kortów jest odpłatne zgodnie z cennikiem wprowadzonym odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kortów winny obowiązkowo podporządkować się 
przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi kompleksu sportowego. 

 

§ 2. Szczegółowe zasady korzystania z kortów  

1. Z kortów mogą korzystać: 
a) osoby pełnoletnie; 
b) dzieci i młodzież w wieku między 13 a 18 rokiem życia za zgodą pełnoletniego opiekuna; 
c) dzieci poniżej 13 roku życia - wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, 
d) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych - wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Pierwszeństwo korzystania z kortów mają stowarzyszenia, instytucje, zakłady pracy oraz 
osoby fizyczne z terenu Miasta i Gminy Gryfino. 

3. Prowadzenie na terenie kortów zorganizowanych zajęć grupowych wymaga uzgodnienia 
warunków i uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zarządcy. 

4. Za grupy trenujące na korcie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, 
instruktorzy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich 
nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych. 

5. Osoba dokonująca rezerwacji kortów ponosi pełną odpowiedzialność za zachowania  
i ewentualne szkody dokonane przez uczestników podczas korzystania z kortów. 
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6. Wejście na kort odbywa się po wcześniejszym zakupie biletu wstępu w kasie w recepcji 
hotelu CSiR przy ul. Sportowej 3. Korzystanie z kortów jest możliwe wyłącznie po uiszczeniu 
opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem bądź na podstawie zawartej umowy najmu. 

7. Osoba prowadząca zajęcia lub osoba indywidualna powinna sprawdzić stan techniczny kortu 
oraz urządzeń, z których będzie korzystać.  

8. Korzystający z kortów zobowiązani są do zachowania porządku na obiekcie, dbałości  
o wszystkie znajdujące się na nim urządzenia i przedmioty i niepozostawiania po sobie śmieci 
typu opakowania, butelki, puszki, itp. 

9. Korzystający z kortów, po zakończeniu gry, zobowiązani są do przeszczotkowania kortu  
z którego korzystali. 

10. Zabrania się korzystania z kortów podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kortów. 

12. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkowników zapisów niniejszego regulaminu oraz 
regulaminu kompleksu sportowego, na terenie, którego korty się znajdują, zarządca może 
wyprosić z kortów użytkownika lub może odmówić wejścia na teren kortów. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe  

1. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

2. Każdy korzystający jest zobowiązany w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników 
niezwłocznie powiadomić zarządcę o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz 
ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie boiska. 

3. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1  
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 

4. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 
Numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999 
Straż pożarna: 998 
Policja: 997 
Straż miejska: 91 416 81 60 
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Załącznik nr 6 
do Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z SZATNI KOMPLEKSU SPORTOWEGO 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z szatni mieszczących się na terenie kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie zarządzanego przez Centrum Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie zwane dalej zarządcą lub CSiR. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu korzystania z kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

3. Korzystanie z szatni jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią tego regulaminu oraz 
Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie, akceptacją 
ich zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania. 

4. Szatnie są czynne w godzinach otwarcia kompleksu sportowego. 

5. Korzystanie z szatni jest odpłatne zgodnie z cennikiem wprowadzonym odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie szatni winny obowiązkowo podporządkować się 
przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi kompleksu sportowego. 

7. W szatniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

 

§ 2. Szczegółowe zasady korzystania z szatni  

1. Pierwszeństwo do korzystania z szatni mają osoby i grupy, które dokonały rezerwacji lub 
zawarły z zarządcą umowę najmu. 

2. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z szatni tylko pod opieką 
nauczyciela, instruktora, trenera bądź osoby dorosłej, która sprawuje opiekę i ponosi pełną 
odpowiedzialność za grupę. 

3. Harmonogram przydziału szatni dla poszczególnych grup jest równoznaczny z planem zajęć 
treningowych. 

4. Korzystanie z szatni jest możliwe tylko po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym 
cennikiem lub na podstawie zawartej umowy najmu. 

5. Klucze do szatni pobiera się z recepcji hotelu CSiR przy ul. Sportowej 3. 

6. Przy odbiorze kluczy należy dokonać wpisu w książce pobrania kluczy. 

7. Po skończonych zajęciach przed wejściem do budynku, zawodnicy zobowiązani są do 
oczyszczenia obuwia sportowego z piachu, błota i trawy. 
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8. Korzystający z szatni zobowiązani są do zachowania w niej porządku, dbałości o wszystkie 
znajdujące się w niej urządzenia i przedmioty i niepozostawiania po sobie odpadów typu 
opakowania, butelki, puszki itp. 

9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas 
użytkowania szatni. 

10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatni. 

11. W przypadku niewłaściwego zachowania oraz nieprzestrzegania regulaminu, korzystający 
może nie zostać wpuszczony do szatni lub natychmiast z niej wyproszony. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe  

1. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp do szatni ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

2. Każdy korzystający jest zobowiązany w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników 
niezwłocznie powiadomić zarządcę o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz 
ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie szatni. 

3. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 

4. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 
Numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999 
Straż pożarna: 998 
Policja: 997 
Straż miejska: 91 416 81 60 

 

 

 

 


