
Regulamin Ogólny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

1. Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Radlinie  ul.  Korfantego  17,  jest  jednostką  budżetową
 Miasta Radlin. 

2. MOSiR jest obiektem ogólnodostępnym, korzystać z obiektu mogą grupy zorganizowane i osoby 
indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 

3. Na terenie ośrodka znajdują się: 
• basen sportowy duży, jacuzzi, zjeżdżalnia 
• basen rekreacyjny z atrakcjami  
• strefa relaksacyjna z sauną 
• sala sportowa duża
• sala sportowa mała
• siłownia fitness
• pomieszczania sanitarne wraz z szatniami 

Każdy z ww. obiektów posiada regulamin, z którym należy się zapoznać.  

4. Każdy użytkownik  obiektu  zobowiązany jest  do  wcześniejszego  zapoznania  się  z  regulaminem 
użytkowania poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w obiekcie oraz do jego przestrzegania. 

5. Godziny otwarcia MOSiR” określone są w aktualnej ofercie. 
6. Osoby  chcące  przebywać  na  terenie  obiektu  oraz  korzystać  z  usług  oferowanych  w  obiekcie 

zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu oraz regulaminem wybranego pomieszczenia 
(basen, sauna siłownia, sala itp.). 

7. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te 
usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 

8. Osoby naruszające porządek publiczny,  przepisy regulaminu oraz  instrukcje,  niestosujące  się  do 
zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu. 

9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: 
• palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych 
• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów 
• przebywania zwierząt 
• wstępu osób pod wpływem alkoholu oraz osób podejrzewanych o spożycie alkoholu bądź 

innych środków odurzających. 
10.W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić sprzedaży biletu osobie, której  

zachowanie  wskazuje  na  spożycie  alkoholu,  narkotyków lub  innych środków odurzających oraz 
choroby, która zagraża innym użytkownikom (np. choroby skóry, otwarte rany itp.)  . 

11.Osoba przebywająca w obiekcie MOSiR zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i P. Poż.  
12.Teren  MOSiR jest  monitorowany w sposób ciągły,  a  nagrania  z  kamer  mogą  być  podstawą do 

pociągnięcia  do  odpowiedzialności  w  stosunku  do  użytkowników,  którzy  nie  stosują  się  do 
regulaminu  obiektu  oraz  instrukcji.  Materiał  z  monitoringu  w  razie  potrzeby udostępniany jest 
wyłącznie policji. 

13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania do celów publicznych bez zgody 
dyrekcji obiektu.

14. Za  zniszczenie  bądź  zagubienie  elementów  wyposażenia  obiektu  obowiązuje  odpłatność 
w wysokości 100% wartości wyposażenia.

15. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu pieniądze 
oraz przedmioty wartościowe. Do przechowywania rzeczy wartościowych służą szafki depozytowe. 

16.Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel MOSiR, można odebrać 
w Kasie MOSiR (do 3 tygodni od daty pozostawienia). 

17. MOSiR  nie  odpowiada  za  wypadki  spowodowane  nieprzestrzeganiem  regulaminu  obiektu, 
instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu. 

18.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR. 
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