Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2012
Dyrektora CSiR
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31.05.2012 r.

I.

CENTRUM SPORTÓW LETNICH I W ODNYCH PARK ZIELONA

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA BRUTTO/JEDN. MIARY

PKWIU

12,00 zł/1 dzień

77.21.10

1.

KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU
SPORTOW EGO (PIŁKI)

2.

W YPOŻYCZENIE RIKSZY

5,00 zł/1 h

77.21.10

W YPOŻYCZENIE DW UOSOBOW EGO

6,00 zł/1 h

77.21.10

1,00 zł/ 1 osoba

49.39.32

3.
4.

KAJAKA

PRZEJAŻDŻKA MELEXEM
Z KIEROW CĄ

5.

OBSŁUGA ŚCIANKI - OPERATOR

20,00 zł/ 1 h

93.11.10

6.

INSTRUKTOR SIATKÓW KI
PLAŻOW EJ*

30,00 zł/ 1 h

93.11.10

*w czasie „Akcji Lato w mieście” w godzinach wyznaczonych przez Administratora zajęcia
odbywają się bezpłatnie.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 21/2012
Dyrektora CSiR
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31.05.2012 r.

REGULAMIN OBIEKTU CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH PARK ZIELONA
§1
Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona w Dąbrowie Górniczej przy ul. Letniej 9
jest obiektem znajdującym się w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

§2
Obiekt Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona przeznaczony jest do:
a. organizacji imprez i zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych, rozrywkowych,
kulturalnych i innych, zwanych dalej imprezami zorganizowanymi,
b. udostępniania

infrastruktury

sportowej

oraz

sprzętu

sportowego

na

zasadach

określonych w szczegółowych regulaminach.
§3
Osoby przebywające na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona
zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów szczególnych
wydanych przez organizatora imprez i zawodów, obowiązujących przepisów prawa,
a także zaleceń i uwag kierownika obiektu.
§4
Na terenie obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona zabrania się:
a. wnoszenia i spożywania środków odurzających,
b. wnoszenia, sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem określonym
w § 8,
c. palenia tytoniu,
d. wnoszenia i posiadania broni palnej oraz niebezpiecznych przedmiotów,
e. zakłócania porządku i zaśmiecania terenu,
f. puszczania psów bez smyczy,
g. wykorzystywania obiektu i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
h. sprzedaży towarów oraz świadczenie usług gastronomicznych bez pisemnej zgody
zarządcy.
§5
Wypożyczanie sprzętu oraz udostępnianie infrastruktury sportowej odbywa się na zasadach
określonych w szczegółowych regulaminach.
§6
1. Teren obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona jest monitorowany w

sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być użyte w celu określenia odpowiedzialności
użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu obiektu oraz regulaminów korzystania
z jego infrastruktury.
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum
Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona.
FUNKCJONOWANIE OBIEKTU CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH PARK ZIELONA PODCZAS
IMPREZ ZORGANIZOWANYCH.

§7
Na czas odbywania się na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona imprez
zorganizowanych zarządca obiektu określi w sposób szczegółowy w regulaminie imprezy
zasady funkcjonowania obiektu podczas jej trwania, z uwzględnieniem niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących przepisów, w zależności od charakteru imprezy.
§8
Zarządca obiektu podczas imprez zorganizowanych, jeżeli regulamin imprezy tak przewiduje,
dopuszcza możliwość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Centrum Sportów Letnich
i Wodnych Park Zielona, pod warunkiem uzyskania przez sprzedawcę zgody zarządcy
obiektu oraz posiadania wszelkich wymaganych zezwoleń i prowadzenia sprzedaży zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) i ustawą z dnia 22.03.1997 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009, Nr 62,. poz. 504 z późn. zm.).

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 21/2012
Dyrektora CSiR
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31.05.2012 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW
1.

Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni kajaków jest własnością Centrum Sportu
i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej i znajduje się na wyposażeniu obiektu Centrum
Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona.

2.

Wypożyczanie sprzętu odbywa się w terminie ustalonym przez kierownika obiektu
Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona, na zasadach odpłatności zgodnie
z cennikiem.

3.

Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy).

4.

Osoby niepełnoletnie chcące skorzystać z wypożyczalni muszą być pod opieką osoby
pełnoletniej.

5.

Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego oświadczenia,
którego wzór stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz wpłaceniu
należności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6.

Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod
względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu
sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki
asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.

Pływanie kajakiem ograniczone jest do oznakowanego przez Centrum Sportów Letnich
i Wodnych Park Zielona odcinka rzeki, którego przekraczanie jest niedopuszczalne.

8.

Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność oraz odpowiada
za wszelkie skutki ewentualnych wypadków i szkód z tym związanych. Wypożyczający
ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

9.

Wypożyczający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody
wyrządzone w wypożyczonym sprzęcie.

10. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych przez kierownika obiektu
Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 21/2012

Dyrektora CSiR
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31.05.2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
1. BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ STANOWI ELEMENT INFRASTRUKTURY OBIEKTU

CENTRUM

SPORTÓW LETNICH I WODNYCH PARK ZIELONA BĘDĄCEGO W ZARZĄDZIE

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 29. Tel. (32) 261
20 10, www.csir.pl
2. Korzystanie z boiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Zarządca obiektu nie
ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z boiska, a
także nie ubezpiecza ich.
3. Na terenie boiska zakazuje się:
a. - wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających,
b. - palenia papierosów,
c. - używania wulgarnych słów.
d. - niszczenia urządzeń,
e. - zaśmiecania,
f. - wprowadzania zwierząt,
g. - jazdy na rowerze, rolkach, skuterze i innych pojazdach,
h. - rozpalania ogniska,
i. - wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
j. - postępowania zagrażającego życiu i zdrowiu,
4. Teren boiska przeznaczony jest dla osób, które użytkują boisko zgodnie z jego
sportowym przeznaczeniem.
5. Całkowity zakaz wstępu na boisko mają osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków
odurzających.
6. Korzystający z boiska są zobowiązani do zachowania porządku i nie niszczenia zieleni.
7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
wzywane do opuszczenia terenu boiska.
8. Osoby niszczące i uszkadzające boisko i jego wyposażenie ponoszą odpowiedzialność
odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
9. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i uwag kierownika
obiektu.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 21/2012
Dyrektora CSiR
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31.05.2012 r.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU
1. SKATEPARK STANOWI ELEMENT INFRASTRUKTURY OBIEKTU CENTRUM SPORTÓW
LETNICH I WODNYCH PARK ZIELONA BĘDĄCEGO W ZARZĄDZIE Centrum Sportu i Rekreacji

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 29. Tel. (32) 261 20 10, www.csir.pl
2. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach,
deskorolkach i BMX-ach.
3. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania kasku
ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
4. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane
zaniedbaniami

zarządcy

Skateparku,

wyłączną

odpowiedzialność

ponosi

osoba

korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają ze Skateparku na własną
odpowiedzialność.
5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku
wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub innych pełnoletnich opiekunów.
6. W przypadku korzystania ze Skateparku przez osoby niepełnoletnie wymagana jest pisemna
zgoda opiekuna prawnego zawierająca imię, nazwisko korzystającego oraz imię, nazwisko,
adres i telefon kontaktowy opiekuna.

7. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
8. Na każdym z urządzeń Skateparku mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
9. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie
samodzielnie wjechać.
10. Na jednym urządzeniu Skatparku może jeździć maksymalnie 1 osoba.
11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków
z urządzeń jest zabronione.
12. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skate parku jest zabronione.
13. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku napojów alkoholowych, opakowań
szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób, znajdujących się pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
14. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów
alkoholowych oraz środków odurzających.

15. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Skateparku innym
użytkownikom, będą wzywane do opuszczenia terenu Skateparku.
16. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Skateparku.
17. Zabrania się korzystania ze Skateparku następującym osobom:
a. kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),
b. z chorobami układu ruchowego,
c. z wadami serca,
d. chorym na epilepsję,
e. kobietom w ciąży.
18. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający,
w związku z czym zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na
osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku – jako związanymi
z ryzykiem sportowym.
19. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia kierownika obiektu
o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne
i pozostałych użytkowników.
20. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia Skateparku ponoszą odpowiedzialność
odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
21. Pamiętaj o innych użytkownikach Skateparku – nie jeździsz sam!
22. W przypadku większej ilości osób w Skateparku poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz
z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) – poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.
23. Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie
powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
PAMIĘTAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna 998
Policja 997

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 21/2012
Dyrektora CSiR
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31.05.2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ
1. Ściana Wspinaczkowa jest elementem infrastruktury obiektu Centrum Sportów Letnich
i Wodnych Park Zielona będącego w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Konopnickiej 29. Tel. (32) 261 20 10, www.csir.pl.
2. Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać:
a. osoby pełnoletnie tzn. mające ukończony 18 rok życia,
b. osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ściany pod bezpośrednim nadzorem
rodziców lub opiekunów prawnych, dozwolone jest upoważnienie do sprawowania
opieki udzielone operatorowi sztucznej ściany wspinaczkowej,
c. w przypadku korzystania ze ściany wspinaczkowej przez osoby niepełnoletnie
wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego zawierająca imię, nazwisko
korzystającego oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy opiekuna.
3. Wspinanie odbywa się pod nadzorem operatora ściany wspinaczkowej (nie dotyczy osób
o uprawnieniach instruktorskich). Dopuszcza się możliwość samodzielnego wspinania
przez osoby pełnoletnie po odpowiedniej weryfikacji umiejętności wspinaczkowych przez
operatora ściany wspinaczkowej. W każdym wypadku decyzjom operatora należy się
bezwzględnie podporządkować.
4. Za ewentualne wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas wspinaczki, nie spowodowane
zaniedbaniami zarządcy obiektu lub operatora ściany wspinaczkowej, wyłączną
odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca ze ściany wspinaczkowej, w przypadku
osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
5. Osoba uszkadzająca lub niszcząca ściankę ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
6. Zasady wspinania:
a.

Wspinaczka dozwolona jest wyłącznie z asekuracją w uprzęży biodrowej używanej w
zgodzie z instrukcją obsługi i użytkowania opracowaną przez producenta uprzęży –
nie dotyczy części bulderowej i wspinania do wysokości 3m. (tj. do przerywanej linii
zaznaczonej na powierzchni ściany).

b.

Podczas wspinania podłoże pod ścianą musi być wolne od wszelkich przedmiotów i
osób.

c.

Zabronione jest wspinanie się pod kimś, grozi to kolizją w przypadku odpadnięcia.
Dotyczy to zarówno wspinania z liną jak i bulderingu.

d.

Na ścianie dozwolone są dwa rodzaje wspinania z asekuracją, tzw. wspinaczka „na
wędkę” lub wspinaczka „z dolna asekuracją”. Osoby początkujące mogą wspinać się
najpierw tylko „na wędkę”.

e.

Do wspinania z dolną asekuracją wolno używać tylko liny dynamicznej lub
półdynamicznej.

f.

Osoba wspinająca się „z dolną asekuracją” wpina linę do punktów asekuracyjnych
zainstalowanych na ścianie. Niedopuszczalne jest opuszczanie podczas wspinaczki
niektórych punktów asekuracyjnych poprzez nie wpinanie się do nich..

g.

Asekuracja jest przeprowadzana za pomocą liny wspinaczkowej przy użyciu
przyrządu asekuracyjnego (np. „gri gri”, „kubek” itp.), który obsługuje osoba
asekurująca.

h.

Linę do uprzęży należy wiązać za pomocą węzła "ósemki”, przedstawionego na
rysunku, przestrzegając instrukcji producenta uprzęży.

i.

Osoba asekurująca musi zachować maksymalną uwagę dlatego nie wolno jej w tym
przeszkadzać. Uczniowie oraz osoby niedoświadczone w asekuracji powinny
stosować dodatkową asekurację (osoba trzecia trzymająca linę za przyrządem
asekuracyjnym).

j.

Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5-raza więcej niż osoba
asekurująca!

k.

Wspinający powinien trzymać się linii prostej pod górnym punktem asekuracyjnym (±
1,5 m), tak aby w przypadku odpadnięcia uniknąć ruchu wahadłowego i możliwości
potłuczeń.

l.

Nigdy nie zapinać dwóch lin w jeden karabinek w ekspresach i w karabinkach
wpiętych do punktu asekuracyjnego! Tak samo niedopuszczalne jest wpinanie dwóch
lin naraz do jednego układu indywidualnej asekuracji górnej. Grozi to zerwaniem liny !

m. Liny używane do asekuracji powinny być mocowane zawsze za pomocą karabinka
(układ indywidualnej asekuracji górnej) lub ekspresu (w punktach asekuracyjnych.
n.

Nigdy nie chwytać palcami za punkty asekuracyjne! Grozi zranieniem!

o.

Przed rozpoczęciem wspinania każdy wspinający się powinien sprawdzić czy:


Prawidłowo zawiązano węzeł łączący linę z uprzężą.



Zakręcono karabinki.



Asekuracja została prawidłowo zawieszona.

7. Postanowienia szczegółowe: (lub inne szczególne wymogi użytkowania dla ścian
wewnętrznych)
a. Zabronione jest wspinanie przy prędkości wiatru powyżej 10m/s
b. Zabronione jest korzystanie ze ściany (wspinanie, zakładanie asekuracji itp.) przy
oblodzeniu, zaśnieżeniu, podczas opadów i wyładowań atmosferycznych itp.

c. Zabronione jest wspinanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
O zauważonych uszkodzeniach należy natychmiast informować Instruktora/operatora
prowadzącego zajęcia. Osoby wspinające się na ścianie zobowiązane są zgłaszać
zauważone uszkodzenia (pęknięcia) i obluzowanie się chwytów wspinaczkowych.
8. UWAGI KOŃCOW E
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji lub
osób.
Przed rozpoczęciem wspinania niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.
Załącznikami do niniejszego regulaminu (udostępnianymi na wniosek wspinacza) mogą być
producenckie instrukcje obsługi wyposażenia wspinaczkowego, które jest dopuszczone do
użytkowania na terenie Polski.

