
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 4/14
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Z DNIA 22.05.2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MOSIR PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3

1. Administratorem grupy obiektów przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach zwanych dalej Ośrodkiem, 
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

2. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, 
przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do poleceń 
pracowników obiektu.

3. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionego ośrodka.

4. MOSiR Pabianice nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości 
zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

5. Osoby przebywające na terenie Ośrodka i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające 
wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Ośrodku a także osoby nie 
stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub pracowników, 
mogą zostać usunięte z terenu obiektu.

6. Korzystanie, względnie zajmowanie boisk sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Pabianicach dozwolone jest w ramach zawartych umów MOSiR w Pabianicach.

7. W skład Ośrodka wchodzą:
 Boiska piłkarskie
 Hala tenisowa
 Korty tenisowe odkryte
 Pływalnia
 Hotel Włókniarz
 Parkingi

8. Na terenie Ośrodka zabrania się:
 wprowadzania psów
 spożywania, sprzedawania, przekazywania alkoholu
 niszczenia drzew, krzewów i zieleni
 palenia ognisk i rozpalania grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
 używania otwartego ognia w miejscach niedozwolonych, 
 zaśmiecania terenu
 niszczenia urządzeń sportowych i mienia
 wnoszenia i posiadania broni lub innych narzędzi uznanych za niebezpieczne
 wnoszenia i posiadania materiałów pirotechnicznych
pod groźbą poniesienia odpowiedzialności materialnej, prawnej lub wydalenia z Ośrodka.

9. Korzystanie z Hali tenisowej, kortów odkrytych, pływalni i hotelu Włókniarz określają odrębne 
regulaminy.

10. Imprezy i zawody sportowe mogą odbywać się za zgodą Dyrektora Ośrodka po uprzednim dopełnieniu 
następujących warunków:



 złożenie w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym pisemnego wniosku, najpóźniej na 14 dni przed 
planowanym terminem imprezy oraz zawodów,

 wyrażenie zgody może być warunkowane podpisaniem odpowiedniej umowy,
 przedłożenie programu imprezy oraz planu zabezpieczenia służby porządkowej i obsługi technicznej,
 W czasie imprez lub zawodów, publiczność może zajmować tylko miejsca wyznaczone. Na widowni mogą 

być wykorzystywane miejsca siedzące w ilości przewidzianej przez organizatorów zawodów lub imprez.

11. Wjazd i parkowanie pojazdów
dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, 
jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za 
pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

12. Wszelkie zastrzeżenia prosimy kierować do Sekretariatu MOSiR nr tel. 42 212 10 57 lub na 
biuro@mosir.pabianice.pl

mailto:biuro@mosir.pabianice.pl

