REGULAMIN BOISKA
I.

ZASADY OGÓLNE

1. Właścicielem i administratorem obiektów sportowych Miasteczka
Studenckiego jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie.
2. Operatorem Sportowym obiektów jest Miasteczko Studenckie AGH.
3. Obiekty udostępnione są codziennie, w godzinach od 7.30 do 22.30.
4. Osoby chcące przebywać na terenie obiektów i korzystać z nich,
zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu oraz warunkami
rezerwacji i korzystania z obiektów przed wejściem na jego teren.
5. Osoby
naruszające
porządek
publiczny,
przepisy
regulaminu
oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb
porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
 palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
 wnoszenia
ostrych
narzędzi
oraz
innych
niebezpiecznych
przedmiotów,
 używania
obuwia
piłkarskiego
z
kołkami
metalowymi,
aluminiowymi oraz ceramicznymi,
 zaśmiecania terenu boisk, w szczególności substancjami farbującymi
lub lepkimi (np. gumą do żucia),
 przebywania zwierząt,
 wstępu osób pod wpływem alkoholu bądź innych środków
odurzających,
 poruszania się osób na rolkach, deskorolkach, rowerach,
motorowerach i innych pojazdach,
 wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenie,
 umieszczania reklam bez zgody administratora.
7. Korzystanie z obiektów i urządzeń przez grupy lub osoby indywidualne
odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność.
8. Teren obiektów jest monitorowany, a nagrania z kamer mogą być
podstawą
do
pociągnięcia
do
odpowiedzialności
w
stosunku
do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu obiektu.
II.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Za zniszczenie bądź zagubienie elementów wyposażenia obiektu
obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. AGH nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie
obiektu przedmioty wartościowe.
3. Administrator obiektów nie odpowiada za wypadki spowodowane nie
stosowaniem się do zapisów regulaminu obiektu oraz poleceń
upoważnionego personelu.

III.

WARUNKI DOKONYWANIA
Z OBIEKTÓW

REZERWACJI

I

KORZYSTANIA

1. Rezerwacji
boisk
można
dokonać
na
stronie
internetowej:
https://panel.dsnet.agh.edu.pl/
2. Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego posiadający konto dostępu
do Internetu dokonują rezerwacji bezpośrednio w Panelu Użytkownika
z wyprzedzeniem 2 dni.
3. Pozostali rezerwacji dokonują sprawdzając dostępność terminów na stronie
http://boisko.msagh.pl i kontaktując się z Sekretariatem Miasteczka
Studenckiego AGH, telefon: +12 617 34 71, w godz. 8.00 - 15.00,
lub e-mail: miasteczko@agh.edu.pl. W przypadku rezerwacji tego samego
terminu liczy się kolejność zgłoszeń.
4. Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego AGH korzystają z boisk nieodpłatnie,
tylko w przypadku gdy stanowią 100% składu drużyn.
5. Wszyscy korzystający z boisk nieodpłatnie zobowiązani są do posiadania
ważnej legitymacji studenckiej AGH lub karty mieszkańca MS AGH.
6. Zastrzega się możliwość anulowania rezerwacji w przypadku odbywania się
zajęć z wychowania fizycznego oraz imprez i rozgrywek uczelnianych,
a także prowadzenia prac konserwacyjnych lub niesprzyjających warunków
atmosferycznych (zalegający śnieg, temperatura poniżej -5O C).
7. Osoba dokonująca rezerwacji jest przedstawicielem grupy uczestników
zajęć oraz kibiców i jednocześnie osobą odpowiedzialną za zaistniałe
szkody powstałe w związku z obecnością grupy na obiekcie.
8. Boisko może być udostępnione w dwóch konfiguracjach „duże” lub dwa
„małe”:
 oznaczenie „A”– wymiary boiska ok. 67 x40 m, bramki 5x2 m
 oznaczenie „B” i „C” – wymiary boiska ok. 40x33 m, bramki 3x2 m
9. Dokonując rezerwacji należy podać konfigurację boiska „A”, „B” lub „C”.
10.Nie ma możliwości korzystania z boisk po zmroku bez użycia oświetlenia.
11.Oświetlenie włączane jest przez obsługę boiska w godzinach
popołudniowych,
zależnie
od
godziny
zmierzchu
i
wyłączane
ok. godz. 23.00.
12.Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego
z kołkami metalowymi, aluminiowymi oraz ceramicznymi.
13.Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie
zagrażający innym użytkownikom.
14.Osoby korzystające z obiektów zobowiązane są:
 okazać legitymację studencką lub inny dokument tożsamości,
odbierając klucz do bramy z portierni Domu Studenckiego
nr 8 „Stokrotka”. Fakt ten rezerwujący osobiście poświadcza
w zeszycie obiektu,
 sprawdzić stan techniczny urządzeń, wyposażenia i nawierzchni,
zaraz po wejściu na obiekt, a wszelkie nieprawidłowości





niezwłocznie
zgłosić
na
portierni
Domu
Studenckiego
nr 8 „Stokrotka”,
terminowo rozpoczynać i kończyć rozgrywki z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do opuszczenia obiektu i udostępnienia obiektu dla
następnych korzystających zgodnie z harmonogramem,
w przypadku nie zgłoszenia się rezerwującego w terminie 10 minut
od ustalonego terminu, dopuszczalne jest użytkowanie przez innych
uprawnionych, po zgłoszeniu się do DS. nr 8 „Stokrotka”.

