Regulamin dla osób korzystających z Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych
„Lewityn” im. Włodzimierza Durajskiego w Pabianicach przy ul. Bugaj 110

1. MOSiR jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Miasta Pabianic.
2. Zgodnie ze statutem MOSiR prowadzi działalność w zakresie wypoczynku, rekreacji i
kultury fizycznej cały rok.
3. Obiekt „Lewityn” przy ul. Bugaj 110 jest czynny codziennie w godz. 7:00 – 22:00.
4. Wstęp na teren jest bezpłatny.
5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką rodziców
lub opiekunów.
6. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do szanowania urządzeń
rekreacyjno-sportowych, zieleni oraz utrzymywania czystości i porządku.
7. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie ośrodka.
8. Warunki korzystania z miejsca wyznaczonego do kąpieli określaja odrębny regulamin.
9. Osoby naruszające regulamin lub zakłócające porządek publiczny będą usuwane z
terenu ośrodka niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania o wykroczeniach.
10. Osoby niszczące urządzenia i sprzęt znajdujący się na terenie ośrodka ponoszą
odpowiedzialność materialną.
11. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, będące pod wpływem środków
odurzających lub substancji psychotropowych nie mogą przebywać na terenie
ośrodka.
12. W przypadku organizacji imprez lub zawodów przez inne podmioty niezbędna jest
zgoda kierownictwa ośrodka.
13. Każda osoba znajdująca się na terenie ośrodka „Lewityn” zobowiązana jest stosować
się do postanowień regulaminu.

Zabrania się:

1. Na terenie ośrodka zabrania się wnoszenia:
- napojów alkoholowych ich podawania oraz sprzedaży bez stosownych zezwoleń,
- przedmiotów niebezpiecznych,

- przedmiotów, które mogą służyć jako broń,
- pojemników z gazem, substancjami żrącymi lub farbującymi,
- przedmiotów pirotechnicznych.
2. Wprowadzania psów
3. Wędkowania
4. Karmienia ptactwa
5. Wprowadzania na teren samochodów, motocykli i motorowerów (nie dotyczy
wydzielonych parkingów)
6. Samodzielnego rozpalania ognisk lub grilla poza miejscem do tego celu przeznaczonym.
7. Używania wszelkiego sprzętu pływającego wyposażonego w silniki spalinowe.
8. Używania obraźliwego i wulgarnego słownictwa
9. Zaśmiecania i zanieczyszczania terenu.
10. Przebywania na terenie po godzinie 22:00 chyba, że odbywają się na jego terenie imprezy
rekreacyjne, sportowe, kulturalne lub rozrywkowe.
11. Skargi i wnioski należy składać do kierownictwa MOSiR-u.

Regulamin zatwierdził
Dyrektor MOSiR Pabianice

