Zasady korzystania z bieżni tartanowej:
Przy korzystaniu z bieżni tartanowej obowiązują zasady zawarte w
„REGULAMINIE OBIEKTU ARENA PRZY UL. KOCHANOWKSIEGO 6 W ŻAGANIU”.

Wykupienie biletu wstępu na obiekt oznacza akceptację regulaminu.

1) Bieżnia tartanowa dla mieszkańców Żagania jest udostępniana bezpłatnie.
2) Opłata za bieżnię zgodna z obowiązującym cennikiem dotyczy klientów korzystających z obiektu w celach
komercyjnych.
3) Wejście na bieżnię tartanową jest możliwe wyłącznie w dniach i godzinach funkcjonowania Basenu Arena tj.
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-21.30, soboty, niedziele i święta w godz. 9.00-21.30.
4) Osoby korzystające z bieżni tartanowej ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
5) Płatności za korzystanie z obiektu należy regulować w Kasie Basenu Arena. Bilet wstępu obowiązuje każdą
osobę, która wchodzi na teren stadionu.
6) Administrator nie zapewnia oświetlenia bieżni tartanowej, a także nie gwarantuje odśnieżania w przypadku
występujących opadów śniegu. W okresie zimowym ze stanem nawierzchni tartanowej należy się zapoznać
przed wykupieniem biletu wstępu.
7) Obiekt nie jest nadzorowany, Spółka (udostępniający) nie jest zobowiązana do udzielania osobom
korzystającym z bieżni tartanowej natychmiastowej pomocy w przypadku wypadku lub innego zdarzenia
losowego. Osoby korzystające z tartanu powinny dostosować swoje możliwości fizyczne i stan zdrowia do
warunków aktywności. W razie wypadku lub innego zdarzenia losowego osoba taka proszona jest o niezwłoczne
zgłoszenie się do obsługi ratowniczej Basenu Arena.
8) W przypadku kiedy na stadionie odbywają się zajęcia zorganizowane, imprezy sportowe, kulturalne wstęp na
obiekt może być ograniczony lub niedostępny dla klientów indywidualnych.
9) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zabrania się:
 wprowadzania i użytkowania sprzętu np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wrotki, itp.
 niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska oraz ogrodzeń,
 palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, spożywania słonecznika,
 przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
 wprowadzania zwierząt.
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