REGULAMIN BOISK DO GRY W KOSZYKÓWKĘ 3X3
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
1. Boiska do gry w koszykówkę 3x3 znajdują się w Centrum Sportu Akademickiego
Politechniki Gdańskiej przy al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku (dalej jako CSA PG).
CSA PG jest jednostką organizacyjną Politechniki Gdańskiej w Gdańsku.
2. CSA PG zarządza Dyrektor, który wykonuje swoje zadania przy pomocy
pracowników CSA PG, uprawnionych
do wydawania wiążących poleceń
wszystkim osobom przybywającym na terenie CSA PG.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z boisk do gry w koszykówkę
3x3, a także prawa i obowiązki osób przebywających na ich terenie.
4. Warunkiem korzystania z boisk do gry 3x3 jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem.
5. Wejście na teren boisk do gry w koszykówkę 3x3 oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu. Osoby przebywające na terenie boisk zobowiązują się do jego
ścisłego przestrzegania.
6. Boiska do gry w koszykówkę 3x3 są czynne od poniedziałku do niedzieli w godz.
6:00 – 22:00, z wyłączeniem dni wskazanych przez PG.
7. Z boisk można korzystać:
a. grupowo
b. indywidualnie
8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne z wyjątkiem
a. grup zorganizowanych (zespołów klubowych i reprezentacyjnych,
podmiotów prowadzących działalność komercyjną, osób i podmiotów
sponsorowanych)
b. sytuacji, gdy boisko wynajmowane jest do organizacji turniejów, eventów
lub innych zorganizowanych rozgrywek.
W powyższych przypadkach konieczna jest mailowa rezerwacja, dokonana 48h
przed terminem użytkowania, pod adresem: rezerwacje.csa@pg.edu.pl
9. Osoby korzystające z boisk do gry w koszykówkę 3x3 są zobowiązane do
a. stosowania się do wszelkich poleceń wydawanych przez pracowników CSA
PG,
b. dostosowania aktywności fizycznej do swojego stanu zdrowia, umiejętności
i sprawności,
c. zachowania szczególnej ostrożności,
d. używania sprzętu znajdującego w CSA PG, w tym sprzętu sportowego,
zgodnie z jego przeznaczeniem, a po zakończeniu używania - odniesienia
go we wskazane miejsce,
e. bezzwłocznego informowania pracowników CSA PG o wszelkich
wypadkach lub innych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na
bezpieczeństwo osób przebywających na terenie boisk,
f. sprzątnięcia po zakończonej grze terenu boisk z wszelkich butelek,
opakowania itp.
10. Zabrania się korzystania z boisk osobom:
a. będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,
b. z przeciwwskazaniami lekarskimi do uprawiania aktywności fizycznej,
11. Zabrania się na terenie boisk:
a. palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków
odurzających;
b. wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy;
c. używać obuwia z kołkami metalowymi, aluminiowymi oraz ceramicznymi
d. zaśmiecać terenu boiska, w szczególności substancjami farbującymi lub
lepkimi (np. gumą do żucia)
e. wieszać się na koszach oraz wchodzić na konstrukcje;

f. umieszczać reklamy bez zgody administratora
g. poruszać się na rolkach, deskorolkach, rowerach, motorowerach i innych
pojazdach
h. wchodzić na teren boiska ze zwierzętami
12. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisy
Regulaminu oraz zapewnić, aby przepisy Regulaminu były przestrzegane przez
uczestników zawodów oraz przez publiczność, a także jest odpowiedzialny za
zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.
13. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
14. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zniszczeń, należy niezwłocznie
poinformować o tym pracowników CSA PG.
15. Osoby, które w szczególności:
a. niszczą sprzęt CSA PG,
b. niszczą urządzenia obiektu sportowego CSA PG,
c. zanieczyszczają teren CSA PG, trybuny
lub teren boisk do gry
w koszykówkę
ponoszą odpowiedzialność zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego.
16. Rzeczy znalezione na terenie boisk oraz trybun należy przekazać do szatni
głównej znajdującej się w holu korytarza głównego. Personel szatni wydaje rzeczy
znalezione po ich identyfikacji przez właściciela. Rzeczy znalezione są
przechowywane do zakończenia danego roku akademickiego.
17. Za rzeczy, pieniądze lub przedmioty pozostawione bez nadzoru, w szczególności
w szafkach otwartych, nieprawidłowo zamkniętych oraz poza szafkami CSA PG
nie odpowiada.
18. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich
opiekunowie.
19. Osoby przebywające na terenie boisk, które naruszają porządek, dobre obyczaje,
stwarzają zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie,
a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu lub do
poleceń pracowników CSA PG, mogą zostać usunięte z obiektu.
20. CSA PG nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, pozostawione, zagubione na
terenie obiektu lub utracone na skutek kradzieży.
21. Nieznajomość przepisów niniejszego Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności
za ich nieprzestrzeganie.
22. CSA PG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia lub szkody
spowodowane nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, przepisów niniejszego Regulaminu lub poleceń pracowników CSA PG lub
ratowników.
23. Rażące naruszenie niniejszego Regulaminu może spowodować pozbawienie praw
do korzystania z boisk.
24. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

