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Regulamin ogólny obiektów będących w administracji 

Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu 

1. Przedmiotem regulacji tego regulaminu ogólnego są obiekty będące w administracji Ośrodka Sportu, 

Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, które stanowią własność Miasta Kalisza. 

2. Administratorem obiektów jest dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. 

3. Każdy z obiektów posiada swój własny regulamin dotyczący zasad przebywania na nim oraz jego 

użytkowania, z którym należy się zapoznać przed wejściem na jego teren. 

4. Wstęp na każdy z obiektów odbywa się na zasadach wynikających z jego regulaminu. 

5. Zabrania się na terenach wszystkich obiektów będących przedmiotem tej regulacji: 

a) Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez posiadania stosownej umowy 

z administratorem obiektu; 

b) Jakiegokolwiek zachowania sprzecznego z ogólnie panującymi zasadami współżycia społecznego; 

c) Wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne obiektów; 

d) Wnoszenia wszelakiego rodzaju broni, pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub 

farbujących oraz przedmiotów mogących służyć za niebezpieczne dla życia lub zdrowia; 

e) Palenia papierosów oraz e-papierosów, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych; 

f) Wnoszenia oraz spożywania środków odurzających (m.in. alkoholu i środków psychoaktywnych); 

g) Wstępu i przebywania osób małoletnich do lat 13 bez opieki osoby dorosłej; 

h) Wprowadzania zwierząt; 

i) Wnoszenia urządzeń emitujących niewspółmierny do okoliczności dźwięk (hałas) np. megafony, 

syreny, głośniki itp. oraz urządzeń emitujących wiązki laserowe lub inne światło. 

6. Odstępstwa od regulaminów mogą mieć miejsce tylko w przypadku wprowadzenia odrębnych zasad, 

ustalonych między administratorem obiektu i organizatorem zajęć na tym obiekcie (w szczególności 

w trakcie trwania imprez sportowych, kulturalnych lub rekreacyjnych). 

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektów muszą podporządkować się poleceniom wydawanym 

przez obsługę tych obiektów. 

8. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie i urządzenia znajdujące się na terenie obiektów ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

9. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy obowiązujących regulaminów lub będące pod wpływem 

spożycia środków odurzających będą usuwane z obiektu, niezależnie  od  ewentualnego  skierowania 

sprawy na drogę postępowania sądowego. Osoby takie mogą w przyszłości nie zostać wpuszczone na teren 

tych obiektów.  

10. Obiekty są objęte monitoringiem wizyjnym. Szczegóły dotyczące jego funkcjonowania są zawarte w 

osobnym regulaminie. 

11. W kwestii spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje obsługa obiektu oraz przepisy ogólne. 

12. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

13. Skargi i wnioski należy zgłaszać administratorowi. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie pływalni 

przy ul. Łódzkiej 29. Kontakt telefoniczny do administratora: 62-757-32-67. 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

1. Należy określić faktyczny stopień zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu. 

2. Po wystąpieniu zagrożenia w obiekcie, należy niezwłocznie opuścić teren. 

3. W razie konieczności należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby oraz administratora obiektu. 

4. Zabezpieczyć teren. 

NUMERY ALARMOWE: 
112 – OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 997 lub 112 – POLICJA 
999 lub 112 – POGOTOWIE RATUNKOWE 998 lub 112 – STRAŻ POŻARNA 
 


