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REGULAMIN MIEJSCA  

WEWNĘTRZNEJ REKREACJI  

1.O ile w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

Miejscu wewnętrznej rekreacji- rozumie się przez to wydzielone miejsce, znajdujące się  

w nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 60, pomiędzy klatkami  

1 i 2, na poziomie „-1”, w bezpośrednim sąsiedztwie komórek lokatorskich; 

Nieruchomości- rozumie się przez to osiedle mieszkaniowe, położone w Warszawie,  

przy ul. Jana Kazimierza 60. 

2.Miejsce wewnętrznej rekreacji zostało zmodernizowane i wyposażone w niezbędne urządzenia,  

na mocy uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Kazimierza 60 w Warszawie, numer 8/2018. 

3.Miejsce wewnętrznej rekreacji nie służy do stałego przebywania osób. Może być wykorzystywane  

w sposób okazjonalny, przez taką liczbę osób, która umożliwi swobodne poruszanie się po nim.  

4.Miejsce wewnętrznej rekreacji służy wyłącznie celom rekreacyjnym i sportowym.  

5.Miejsce wewnętrznej rekreacji wyposażone jest w gaśnicę oraz apteczkę.  

6.Użytkowik miejsca rekreacji przyjmuje do wiadomości, iż miejsce to jest monitorowane  

i wyraża zgodę na rejestrację obrazu podczas swojej obecności w miejscu rekreacji wewnętrznej.  

7.Miejsce wewnętrznej rekreacji przeznaczone jest dla Członków Wspólnoty oraz Mieszkańców 

zamieszkujących Nieruchomość, w szczególności dzieci i młodzieży. 

8.Dzieci i młodzież mają  pierwszeństwo w korzystaniu z wyposażenia znajdującego się w miejscu 

wewnętrznej rekreacji. 

9.W miejscu wewnętrznej rekreacji obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA  

oraz SPOŻYWANIA ALKOHOLU. Niedopuszczalne jest również palenie papierosów elektronicznych  

lub innych rzeczy powodujących dym. Spożywanie posiłków jest możliwe, o ile nie przeszkadza innym 

użytkownikom. 

10.Osoby przebywające w miejscu wewnętrznej rekreacji zobowiązane są zachowywać się  

w sposób kulturalny, z poszanowaniem innych osób. 

11.Całe wyposażenie miejsca wewnętrznej rekreacji stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej 

Jana Kazimierza 60. Zakazuje się wynoszenia jakichkolwiek urządzeń (np. paletek do ping ponga, 

rzutek, piłeczek, tarczy, kosza, hantli, etc.) z miejsca wewnętrznej rekreacji. 

12.Z urządzeń i elementów znajdujących się w miejscu wewnętrznej rekreacji należy korzystać 

zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami. 

13.Za wszystkie uszkodzenia przedmiotów stanowiących wyposażenie miejsca wewnętrznej rekreacji 

oraz samego miejsca rekreacji odpowiada użytkownik. W przypadku wystąpienia uszkodzenia 

użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracownika Ochrony 

(bezpośrednio lub telefonicznie) lub przedstawiciela Zarządu Wspólnoty (mailowo lub telefonicznie). 

Koszt naprawy uszkodzeń jest pokrywany przez użytkownika.   

14.W przypadku większej liczny osób chcących korzystać w tym samym czasie z urządzeń 

znajdujących się w miejscu wewnętrznej rekreacji- np. z piłkarzyków lub stołu do ping ponga,  

o kolejności korzystania decyduje ustalona pomiędzy tymi osobami kolejność, z tym zastrzeżeniem,  

iż w takim przypadku maksymalny jednorazowy, ciągły czas korzystania z urządzenia nie powinien 

przekroczyć 15 minut. 

15.W przypadku dostrzeżenia sytuacji niepokojących, należy o tym bezzwłocznie poinformować 

Ochronę (tel. 519 010 121) lub też właściwe organy (telefon 112). 
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