
 

Załącznik nr 1 
do Regulamin Obiektu - Stadion Sportowy                             
przy ul. Konopnickiej 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SPORTOWYCH OBIEKTU - STADION SPORTOWY                              

PRZY UL. KONOPNICKIEJ 

 

§ 1 

 

Administratorem szatni sportowych przy obiekcie Stadionu Sportowego przy ul. Konopnickiej 

29 w Dąbrowie Górniczej jest Centrum Sportu i Rekreacji. 

 

§ 2 

 

11..  Z szatni sportowych można korzystać codziennie od poniedziałku do niedzieli                  

w godzinach od 7:00 do 21:30. 

22..  Korzystanie z obiektu wraz z szatnią sportową odbywa się zgodnie z wcześniej 

ustalonym harmonogramem lub dokonaną rezerwacją. 

33..  Użytkownik zobowiązany jest do zgłaszania pracownikowi dyżurnemu CSiR wszelkich 

zauważonych nieprawidłowości i zniszczeń w szatni sportowej zaraz po uzyskaniu 

dostępu do obiektu, przed rozpoczęciem korzystania z niego. 

44..  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby korzystające            

z obiektu wprowadzone przez użytkownika. 

55..  Korzystający z obiektu zobowiązani są do dbałości o wynajmowane szatnie i wszystkie 

znajdujące się w niej urządzenia i wyposażenie. 

66..  Z urządzeń znajdujących się w szatni sportowej należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

77..  CSiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas 

użytkowania szatni. 

88..  Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów 

bhp i ppoż. 

 

 

 



§ 4 

 

11..  Przy korzystaniu z szatni sportowej zabrania się: 

a. palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, 

odurzania się niedozwolonymi substancjami itp., 

b. przebywania w obiekcie osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających itp., 

c. wprowadzania i użytkowania w szatniach skuterów, rowerów, rolek, deskorolek                   

i wrotek itp., 

d. wprowadzania zwierząt, 

e. zakłócania przebiegu zajęć/pracy innym osobom korzystającym                                   

i przebywającym w obiekcie, 

f. stwarzania zagrożeń narażających korzystających z obiektu na utratę zdrowia              

i kalectwo. 

22..  Szatnie sportowe nie są dozorowane. Dozorowanie mienia pozostawionego w szatni 

sportowej należy do użytkownika dysponującego kluczem w godzinach dysponowania 

szatnią. 

33..  CSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni sportowej. 

44..  Osoby przebywające w szatniach sportowych nie pozostają pod opieką CSiR. 

55..  Zorganizowane grupy młodzieżowe mogą korzystać z szatni sportowych tylko pod opieką 

nauczyciela, instruktora, trenera bądź osoby dorosłej, która sprawuje opiekę i ponosi 

pełną odpowiedzialność za grupę. 

66..  W razie niepodporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, użytkownik 

zostanie pozbawiony możliwości korzystania z szatni sportowych CSiR. 

77..  Za niewłaściwe zachowanie oraz niestosowanie się do poleceń obsługi CSiR, użytkownik 

może zostać poproszony o niezwłoczne opuszczenie szatni. 

88..  Zasady określone w niniejszym Regulaminie dotyczące należytej dbałości o mienie CSiR, 

mienia postawionego przez korzystających z szatni, bezpieczeństwa - dotyczą również 

korytarzy bezpośrednio prowadzących do szatni sportowych. 

99..  Regulamin dostępny jest na tablicach ogłoszeń, w szatniach, u pracownika dyżurnego 

CSiR oraz na stronie internetowej www.csir.pl. 

 

http://www.csir.pl/

