
 

REGULAMIN 

OŚRODKA REKREACYJNO - TURYSTYCZNO - SPORTOWEGO 

W PRZEWORSKU 
 

1. Zarządcą Ośrodka Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowego w Przeworsku, zwanego dalej Ośrodkiem, jest Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Przeworsku. 

2. Przebywanie na terenie Ośrodka jest ogólnodostępne i dozwolone w godzinach jego otwarcia tj. od 7.30 do 20.30  

od poniedziałku do piątku. 

3. Wejście na teren Ośrodka odbywa się wyłącznie bramką nr 1,  znajdującą się przy budynku. 

4. Teren Ośrodka udostępniany jest wyłącznie dla potrzeb rekreacyjno - sportowych realizowanych na ciągach komunikacyjnych 

obejmujących: 

a) spacer, 

b) bieganie,                                                                                                                                                    

c) jazda rowerem lub łyżworolkami.           

5. Dodatkowo udostępnione zostają strefy aktywności: 

1) boisko  piłkarskie (maksymalnie 22 osoby plus 3 trenerów), 

2) skatepark (maksymalnie 14 osób).                                                                                                                                                                                                      

6. Ciągi komunikacyjne traktowane są jako teren parku miejskiego z obowiązkiem poruszania się  zasłoniętymi ustami oraz 

zachowaniem 2 metrowego dystansu społecznego. 

7. W strefach aktywności (boisko piłkarskie, skatepark) nie obowiązuje zakrywanie ust. 

8. Osoby przebywające na terenie Ośrodka prosimy o natychmiastowe zgłaszanie Zarządcy wszelkich zauważonych usterek oraz 

wad na obiekcie w tym urządzeń, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu korzystających. 

9. Na terenie Ośrodka niedozwolone jest zachowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu, innych przebywających oraz 

stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych.  

10. W szczególności zabronione jest: 

1) korzystanie z siłowni plenerowej, urządzeń street workout, boiska streetball, boiska do siatkówki plażowej, placów zabaw oraz 

stołów do tenisa.  Odmrożenie ww. stref następuje w momencie wydania  rozporządzenia Premiera RP,  

2) regulującego otwarcie danej strefy. 

3) spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem, 

4) wnoszenie toreb, reklamówek, plecaków z wyłączeniem rodzin z dziećmi, 

5) gromadzenia się przy ławkach parkowych osób z wyłączeniem członków rodzin, 

6) zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów Ośrodka, 

7) dewastacja i niszczenie mienia, 

8) wprowadzenia na teren Ośrodka psów bez smyczy i kagańca (dla psów ras uznawanych za agresywne), 

9) parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

10) umieszczanie na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniu plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody 

Zarządcy, 

11) prowadzenie działalności handlowej i usługowej bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Zarządcy, 

12) niezgodne z przeznaczeniem, opisanym w regulaminie użytkowania danej strefy aktywności. 

11. Osoby przebywające na terenie Ośrodka mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegać jego 

postanowień.     

 

Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Przeworsku 

(-) Grzegorz Łuczyk 


