Rodzinne Centrum Sportu i Rekreacji WIKI w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Stróżowska 19,
www.wikisanok.pl e-mail: biuro@wikisanok.pl
tel. 13 46 415 18, 512-113-363, 509-433-209.
REGULAMIN OBIEKTU
1. Rodzinne Centrum Sportu i Rekreacji WIKI w Sanoku zwane dalej „obiektem” lub „Wiki Sanok” jest
terenem prywatnym, ogólnodostępnym mieszkańcom Sanoka.
2. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 8:00 – 21:00. Przebywanie na terenie obiektu poza
godzinami otwarcia jest zabronione.
3. Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy
obiektu (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie).
4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się
do jego postanowień.
5. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu odpowiadają dyżurujący pracownicy.
6. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby
korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
7. Osoby indywidualne korzystające z obiektu w godzinach ogólnodostępnych, nie mogą kolidować z
zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi.
8. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe.
9. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje właściciel obiektu.
10. Warunkiem zorganizowania imprezy na obiekcie jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej
bezwzględne przestrzeganie.
11. Zajęcia meczowe lub treningowe odbywają się na warunkach określonych we wcześniej
podpisanej umowie pomiędzy Wiki Sanok, a klubem lub stowarzyszeniem sportowym.
12. WIKI Sanok ze względu na jakość świadczonych usług, zastrzega sobie organizację w przeciągu 1tygodnia max. 7 spotkań piłkarskich rozgrywanych na głównej płycie boiska, nie więcej niż jedno
piłkarskie w przeciągu jednego dnia.
13. W przypadku meczy pierwszej drużyny Wiki Sport Centrum LKS Pisarowce, informujemy, że w
dniu rozgrywek seniorów nie uwzględniane będą dodatkowe spotkania meczowe na głównej płycie
boiska.
14. Pierwszeństwo korzystania z obiektu mają drużyny wspierane przez stowarzyszenie Wiki Sport
Centrum.
15. W przypadku organizacji turniejów piłkarskich lub lekkoatletycznych, memoriałów, zawodów
szkolnych, międzyszkolnych itp. na głównej płycie boiska, obowiązują indywidualne ustalenia między
organizatorem a zarządzającym obiektem.
16. WIKI Sanok zastrzega sobie prawo do zakazu lub wstrzymania organizacji rozgrywek piłkarskich
lub lekkoatletycznych, turniejów, memoriałów itp. w przypadku złego stanu boiska oraz
infrastruktury przyległej lub panujących złych warunków atmosferycznych.

17. Osoby trenujące na terenie obiektu mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu
stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgodą kierownika obiektu.
18. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) wstępu osobom, których zachowanie stwarza zagrożenie dla otoczenia,
c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, palenia papierosów oraz innych
środków odurzających,
d) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
e) wprowadzanie i przebywania zwierząt,
f) hałasowania i zakłócania porządku publicznego,
g) parkowania na chodniku i terenach zielonych
h spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia bezpośrednio przy bieżni stadionu,
i) niszczenia urządzeń i sprzętu,
j) fotografowania i filmowania bez zgody właściciela obiektu.
19. Parkować można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, na nawierzchni utwardzonej.
Bezwzględny zakaz parkowania na chodniku i terenach zielonych.
20. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.
21. Wejście na stadion jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu obiektu.
22. Ze stadionu mogą korzystać osoby:
a) wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi stadionu,
b) będące uczestnikami grupy, która podpisała umowę na korzystanie ze stadionu.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
23. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na stadionie wyłącznie pod
nadzorem opiekuna.
24. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia oraz kobiety
w ciąży, powinny korzystać ze stadionu i znajdujących się tam urządzeń ze szczególną ostrożnością,
stosownie do aktualnego stanu zdrowia.
25. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego
podporządkowania się decyzjom dyżurującego pracownika.
26. Zajęcia zorganizowane na stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub
trenerów w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.
27. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników
przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
28. Wejście na stadion w celach rekreacyjnych jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku
przeciwwskazań do korzystania ze stadionu i znajdujących się w nim urządzeń.

29. Wszelkie skaleczenia, urazy a także nieprawidłowości dot. funkcjonowania obiektu należy
zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu pracownikowi.
30. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień
zakazać dalszego korzystania z obiektu.
31. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na obiekcie i
osobom trzecim.
32. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody
wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi
organizator zajęć.
33. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. są przechowywane
przez 3 dni na recepcji.
34. WIKI Sanok zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów, użytkowników i
osób korzystających z obiektu w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu oraz publikacji
wizerunku wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia
pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
35. WIKI Sanok nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
Każda osoba korzystająca z obiektu czyni to na własne ryzyko i może ponosić odpowiedzialność za
szkody i straty wynikające z jej działania lub zaniechania.
36. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania WIKI Sanok można zgłaszać w
dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 Rodzinne Centrum Sportu i Rekreacji WIKI w Sanoku,
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 19, www.wikisanok.pl, e-mail: biurio@wikisanok.pl tel. 13 4641518, w
recepcji obiektu lub u właściciela.
37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje właściciel obiektu.

