REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA
Z CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO
UKIEL W OLSZTYNIE
ustalony uchwałą nr XXII/385/2020 Rady Miasta Olsztyna z 24 czerwca 2020 r. oraz
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z 30 lipca 2020 roku
WSTĘP NA TEREN CRS UKIEL RÓWNOZNACZNY JEST Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW NINIEJSZEGO
REGULAMINU
1. Centrum Rekreacyjno-Sportowe UKIEL (zwane dalej „CRS”) stanowi własność Gminy Olsztyn.
2. Granice powierzchni CRS są zaznaczone kolorem fioletowym na mapie stanowiącej załącznik
do niniejszego regulaminu.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie CRS.
4. W skład CRS wchodzi kompleks obiektów rekreacyjno-sportowych położonych
przy ul. Kapitańskiej, ul. Olimpijskiej oraz ul. Sielskiej (m.in. wypożyczalnie sprzętu sportowego
i pływającego, boiska i powierzchnie sportowe, obiekty szatniowo-sanitarne, plaże
i
kąpieliska, snowpark i skatepark, olsztyńskie centrum kajakarstwa, centrum żeglarstwa
wodnego i lodowego, place zabaw oraz inne budynki, tereny zielone, obiekty i urządzenia
sportowe i rekreacyjne znajdujące się na jego terenie).
5. Osoby przebywające na terenie obiektów CRS zobowiązane są do zapoznania
się ze szczegółowymi zasadami, nakazami i zakazami dotyczącymi korzystania z wszelkich
powierzchni i urządzeń CRS.
6. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie CRS tylko pod opieką osób dorosłych
(rodziców lub opiekunów).
7. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek obiektów, urządzeń i powierzchni
rekreacyjno-sportowych i innych wchodzących w skład CRS należy bezwzględnie zapoznać się
z niniejszym regulaminem oraz regulaminami i instrukcjami korzystania z poszczególnych
obiektów i urządzeń oraz stosować się do ich zapisów w trakcie przebywania na terenie CRS.
8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie CRS zobowiązane są do bezzwłocznego
podporządkowania się nakazom i zakazom wynikającym z niniejszego regulaminu
oraz regulaminów obiektów i urządzeń, nakazom ratowników, pracowników obsługi
i ochrony CRS oraz ogłaszanym komunikatom sygnałami głosowymi i wyświetlanymi
na monitorach informacyjnych.
9. Osoby przebywające na terenie CRS zobowiązane są do dostosowania swoich planów
aktywności do swoich umiejętności oraz korzystania z urządzeń i sprzętu odpowiednio do
rodzaju podejmowanej aktywności i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
Zarządca CRS zastrzega sobie prawo określania zasady użycia w drodze regulaminów urządzeń
i obiektów oraz instrukcji korzystania.

10. Sprzęt sportowy może być wykorzystywany wyłącznie na powierzchniach przeznaczonych
i przystosowanych do użytkowania dla danego rodzaju sprzętu.
11. Każda osoba przebywająca na terenie CRS zobowiązana jest do bezzwłocznego informowania
odpowiednich służb ratowniczych, zarządcy CRS i ochrony CRS o zaistniałym wypadku lub
zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób
i mienia.
12. Na terenie CRS obowiązuje zakaz:
a) uchylony
b) wnoszenia i używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków
zastępczych, których posiadanie jest zakazane z mocy ustawy,
c) uchylony
d) przebywania w miejscach wyznaczonych tylko dla służb ratunkowych, porządkowych
i obsługi CRS,
e) wjazdu i poruszania się pojazdami silnikowymi, motorowerami, rowerami, a także innymi
urządzeniami przystosowanymi do poruszania się (nie dotyczy wózków inwalidzkich i wózków
dziecięcych) po promenadach, z wyjątkiem uprawnionych służb ratowniczych
i porządkowych, podmiotów serwisujących infrastrukturę obiektu oraz obsługi obiektu,
f) parkowania pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi,
g) wprowadzania zwierząt na obszar plaż i kąpielisk oraz boisk i powierzchni sportowych,
h) uchylony
i) wchodzenia po spożyciu alkoholu do wody, na pomosty i do obiektów przeznaczonych
dla dzieci,
j) rozpalania ognisk i grillowania.
13. uchylony
14. uchylony
15. uchylony
16. uchylony
17. uchylony
18. uchylony
19. O fakcie zgubienia lub znalezienia rzeczy należy bezzwłocznie powiadomić obsługę obiektu.
20. Skargi i zażalenia należy składać w biurze CRS przy ul. Kapitańskiej 23.

21. uchylony

