Regulamin
korzystania z KRĘGU OGNISKOWEGO
znajdującego się w Parku Piszczele
1. Regulamin kręgu ogniskowego, zwany dalej Regulaminem, dotyczy zasad
korzystania z kręgu ogniskowego oraz grilla i obowiązuje wszystkie osoby
korzystające z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
2. Z kręgu ogniskowego oraz grilla mogą korzystać wszyscy zainteresowani
(grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne) po dokonaniu wcześniejszej
rezerwacji w Kasie Fitness na Miejskim Stadionie Sportowym, ul. Koseły 3a,
27-600 Sandomierz, tel.: 790 780 923 wew. 15, uiszczeniu opłaty oraz
podpisaniu protokołu przekazania obiektu.
3. Zapewnienie drewna (opału) na ognisko lub węgla do grilla leży po stronie
korzystających z kręgu.
4. Osoby korzystające z kręgu oraz grilla zobowiązane są przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych
oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń pracowników
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo odmowy
udostępnienia kręgu ogniskowego osobom znajdującym się pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających.
6. Osoby niepełnoletnie korzystające z kręgu powinny znajdować się pod opieką
osoby dorosłej.
7. Osoby korzystające z kręgu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
wszelkie szkody i braki powstałe w trakcie użytkowania.
8. Ognisko należy rozpalać tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu w kręgu
ogniskowym lub pod rusztem grilla.
9. Zabrania się przenoszenia otwartego ognia poza krąg ogniskowy lub grill
i palenia śmieci w ognisku.
10. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających
w obrębie kręgu ogniskowego.
11. Po zakończeniu użytkowania udostępnionego kręgu ogniskowego lub grilla,
wszelkiego typu pozostałe odpady należy umieścić w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach umiejscowionych tuż przy obiekcie a ognisko należy
dokładnie wygasić (można użyć piachu znajdującego się na terenie kręgu
ogniskowego).
12. Zabrania się wynoszenia wyposażenia kręgu ogniskowego (m.in. elementy
grilla, kosze na śmieci) poza obręb kręgu.
13. Zabrania się wspinania na elementy konstrukcyjne grilla.
14. O wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu (lub osoba
przez niego upoważniona).

