Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 31.08.2018r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOWICKIEGO KLUBU TENISOWEGO BAŻANTOWO
1. Klub prowadzi zajęcia w miejscach wskazanych w Regulaminie BKT oraz w innych miejscach udostępnionych
Klubowi przez zarządców obiektów sportowych.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu miejsc udostępnionych Klubowi przez
zarządców obiektów sportowych.
3. Członkowie Klubu, a także wszystkie osoby, które w związku z prowadzonymi treningami znajdują się na
danym obiekcie sportowym, zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów
zarządców obiektów sportowych, na których będą odbywały się zajęcia.
4. Do korzystania z obiektów sportowych uprawnieni są Członkowie Klubu oraz inne osoby wyraźnie przez Klub
upoważnione.
5. Wejście i opuszczenie miejsca, w którym prowadzone są treningi lub inne zajęcia sportowe, odbywa się tylko
za zgodą trenera prowadzącego zajęcia.
6. Zajęcia na obiektach sportowych mogą się odbywać wyłączenie pod kierunkiem pełnoletniej osoby
posiadającej stosowne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć sportowych danego rodzaju.
7. Korzystający z obiektów sportowych, w tym Członkowie Klubu, ponoszą odpowiedzialność materialną za
szkody wyrządzone w mieniu Klubu lub osób trzecich, w tym za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania
niniejszego Regulaminu, lub niestosowania się do instrukcji i zaleceń wskazanych w Regulaminie lub
niestosowania się do zaleceń trenerów, lub niestosowania się do instrukcji korzystania z pomieszczeń, lub
niewłaściwego korzystania ze sprzętów i urządzeń.
8. O ewentualnych szkodach korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są poinformować Klub
niezwłocznie po ich zaistnieniu.
9. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych odbywa się na odpowiedzialność użytkowników obiektów
sportowych, którzy są zobowiązani do stosowania sprzętu i urządzeń spełniających warunki bezpieczeństwa.
10. W czasie trwania turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych, organizator imprezy, ma wyłączne prawo
decydowania o wpuszczeniu osób na teren obiektu sportowego.
11. Organizator imprezy ma prawo usunąć z obiektu sportowego osoby nieprzestrzegające niniejszego
Regulaminu lub niepodporządkowujące się poleceniom służb porządkowych.
12. Uczestnikom imprez organizowanych przez Klub na terenie obiektów sportowych zakazuje się:
a) zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,
b) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla publiczności,
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c) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych lub rasistowskich
piosenek i obrażania innych osób,
d) zasłaniania twarzy uniemożliwiającego identyfikację osoby przez służby porządkowe lub Policję.
13. Klub nie wyraża zgody na rejestrowanie obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć sportowo-rekreacyjnych,
chyba że Klub wyrazi na to pisemną zgodę.
14. Zabrania się wnoszenia na teren obiektów sportowych:
a) niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie,
b) materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, substancji żrących,
c) pojemników służących do rozpylania gazu,
d) napojów alkoholowych, środków odurzających.
15. Przebywającym na terenie obiektu sportowego nie wolno:
a) palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających i/lub znajdować
się pod ich wpływem,
b) przebywać w pomieszczeniach dla personelu jak i również wieszać plakatów, osobistych informacji
bez zgody personelu,
c) używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w celach komercyjnych,
d) stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, w tym biegać po
korytarzach, schodach itp.,
e) wprowadzać zwierząt,
f) prowadzić działalności komercyjnej, w tym naklejania i pozostawiania reklam,
g) wnosić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie obiektu
sportowego,
h) zachowywać się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego.
16. Przebywający na terenie obiektu są zobowiązani do:
a) przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu,
b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych,
c) przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób niezakłócający innym
korzystania z obiektu sportowego, w tym w szczególności do nieużywania słów powszechnie
uznawanych za wulgaryzmy,
d) utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu i w pomieszczeniach sanitarnych,
e) korzystania z szatni i urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
f) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych
za funkcjonowanie danego obiektu sportowego,
g) pozostawienia okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
h) korzystania z ręczników, koszy na śmieci i innych środków czystości,
Strona 2 z 3

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 31.08.2018r.
i) używania stroju sportowego i właściwego dla danej nawierzchni zmiennego obuwia sportowego,
j) dbania o urządzenia i sprzęt sportowy.
17. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego udostępnionego przez Klub lub zarządcę obiektu sportowego, po
zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.

Prezes

Piotr Płoskoń
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