Regulamin wynajmu obiektów CKF UPP
1. Obiekty sportowe są miejscem realizacji zajęć dydaktycznych z wychowania
fizycznego studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz imprez sportowo
– rekreacyjnych, treningów, meczów organizowanych przez CKF oraz KU AZS UPP.
2. Prawo do korzystania z obiektów mają wyłącznie osoby akceptujące postanowienia
niniejszego regulaminu i stosujące się do jego postanowień.
3. Pomieszczenia i obiekty sportowe CKF UPP udostępnia się w pierwszej kolejności na
realizacje zadań statutowych, zajęć dydaktycznych, zajęć sekcji KU AZS UPP oraz na
organizację imprez związanych z UPP.
4. Obiekty sportowe mogą być udostępniane odpłatnie osobom fizycznym, grupom
zorganizowanym i osobom prawnym.
5. Za korzystanie z obiektów sportowych UPP pobierana jest opłata wg Zarządzenie nr
17/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2022 roku.
W przypadku udostępnienia obiektów na zawody sportowe lub inne imprezy
w zależność od potrzeb, czasu i specyfikacji, kierownik Centrum Kultury Fizycznej
negocjuje wysokość opłat.
6. Wszystkie osoby przystępujące do gry na wynajmowanych obiektach zobowiązane są
do:
• Odnotowania faktu wejścia na wynajmowany obiekt pracownikowi ochrony.
• Gry w kompletnym stroju oraz zmiennym odpowiednim obuwiu.
7. Szkółki, grupy treningowe, grupy zorganizowane wchodzą na obiekt wyłącznie pod
opieką instruktora.
8. Odwołanie rezerwacji winno nastąpić najpóźniej 24/h przed upływem jej terminu. CKF
zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin.
9. Wszyscy nie przestrzegający regulaminu tracą prawo do korzystania z obiektów.
10. Opłata za godzinę korzystania, obejmuje wyjście na wynajmowany obiekt , efektywny
czas gry , uprzątnięcie sprzętu; na kortach wyszczotkowanie po zakończonej grze
i zejście z kortu.
11. O wszelkich usterkach , uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach należy
bezzwłocznie powiadomić ochronę.
12. CKF UPP nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
13. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły , a nagrania z kamer mogą być
podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad
niniejszego regulaminu.
14. Utrzymanie czystości obiektów, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy
warunek z ich korzystania. Po zakończeniu gry, niezwłoczne jest opuszczenie obiektu,
jeżeli gra będzie kontynuowana, CKF doliczy opłatę za każdą rozpoczętą godzinę.
15. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych UPP jest BEZDYSKUSYJNA
AKCEPTACJA wytycznych niniejszego regulaminu, ochrony, pracowników obiektów
oraz pracowników CKF UPP. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej
uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur. W przypadku, gdy
użytkownik nie stosuje się do powyższych zasad, bądź nie przestrzega regulaminu,
Kierownik CKF ma prawo w trybie natychmiastowym usunąć taką osobę wraz z całą
grupą z całego obiektu. Podczas nieobecności Kierownika, takie prawo mają
pracownicy przebywający na obiekcie włącznie z ochroną.
16. Wszystkie osoby wynajmujące obiekty CKF UPP automatycznie akceptują
postanowienia niniejszego regulaminu.
17. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Kierownik CKF UPP.
Kierownik CKF UPP ma prawo dokonać wszelkich odstępstw od niniejszego
regulaminu.

