
    
 
                                                                R E G U L A M I N  
 
                korzystania ze STRZELNICY GOLFOWEJ - DRIVING RANGE ” G O L F O W E  W Z G Ó R Z E” na 
                                                   terenie na O.W. „Malinka” w Zgierzu 
 
      1.  Regulamin STRELNICY GOLFOWEJ – DRIVING RANGE pod nazwą „GOLFOWE WZGÓRZE” na  terenie 

O.W. „MALINKA” w Zgierzu, zwany dalej „REGULAMINEM” określa zasady korzystania  z mat 
uderzeniowych, kii, piłek oraz obszaru do uderzania piłek golfowych z trawy znajdującego się  na 
terenie  na O.W.  „Malinka” w Zgierzu, którego Administratorem jest MIOSIR. 

 
2. STRZELNICA GOLFOWA w Zgierzu, zwana w dalszej treści REGULAMINU  DRIVING RANGE, 

zlokalizowana jest w Zgierzu przy ul. Malinka 3/11 i stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. 
 
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie DRIVING RANGE  oraz korzystające z jego urządzeń i 

wyposażenia zobowiązane są do przestrzegania niniejszego REGULAMINU. 
 

4. REGULAMIN obowiązuje na terenie DRIVING RANGE  i określa zasady korzystania z niego przez 
osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej. Zakup koszyka piłek potwierdzony paragonem z kasy fiskalnej , jest potwierdzeniem 
zapoznania się z obowiązującym regulaminem. 

 
5. Wejście na teren DRIVING RANGE  jest równoznaczne z przyjęciem REGULAMINU do wiadomości i 

jego przestrzegania potwierdzone podpisem w książce wejść. Dotyczy członków grupy inicjatywnej    
projektu DRIVING RANGE  „GOLFOWE WZGÓRZE” 
 

6. Osoby korzystające z DRIVING RANGE  oraz osoby postronne przebywają na jego terenie   na własne 
ryzyko i odpowiedzialność. MOSIR Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju 
zniszczenia  mienia prywatnego i urazy. 

 
7. DRIVING RANGE czynny jest cały tydzień w godzinach od 08:00 – 14:00 (dla grup zorganizowanych 

po wcześniejszym kontakcie/zgłoszeniu do Administratora-MOSIR ZGIERZ tel. 42 716 49 64. 
W  godzinach 14:00 do 20:00 lub do zmierzchu dla osób indywidualnych. W weekendy od 10:00 do 
20:00 lub do zmierzchu. 

 
8. Osoby nietrzeźwe lub odurzone nie będą wpuszczane na teren  . 

 
9. Osoby małoletnie (lub do lat 15), nieposiadające zielonej karty Polskiego Związku Golfowego  mogą 

przebywać na terenie DRIVING RANGE wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 
 

10. Osoby nieuczestniczące w grze mogą poruszać się wyłącznie po wyznaczonych do tego celu 
ścieżkach. 

 
                                  &1   Osoby korzystające z DRIVING RANGE  zobowiązane są do: 
 
       1. Przestrzegania przepisów określonych w niniejszym REGULAMINIE.  
 
       2. Do opuszczenia DRIVING RANGE  po komunikacie o zbliżających się wyładowaniach atmosferycznych. 
 
       3. Stosowania się do poleceń osób upoważnionych przez Administratora oraz policji i służb   
            porządkowych. 
 
      4. Korzystania z urządzeń znajdujących się na  terenie DRIVING RANGE , zgodnie z ich przeznaczeniem. 



 
      5. Członkowie grupy inicjatywnej w godzinach od 08.00 do 14.00 są zobowiązani do zbierania piłek,  
           Które zostały wybite w trakcie przeprowadzonego treningu. 
 
     6.  Używania obuwia sportowego  z zakrytą całą stopą . 
 
      7. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wszelkie szkody wyrządzone w związku z korzystaniem  
          DRIVING RANGE. 
 
                                            & 2 Na terenie DRIVING  zabrania się: 
 
     1.  Wnoszenia i używania alkoholu i środków odurzających.  
 
     2.  Grania jak i prowadzenia szkoleń, treningów w czasie wyładowań atmosferycznych. 
 
     3.  Palenia tytoniu w miejscach przeznaczonych do uderzania piłek. Palenie tytoniu możliwe jest tylko w       
         wyznaczonych miejscach. 
 
     4.  Prowadzenia głośnych rozmów towarzyskich,  okrzyków i rozmów telefonicznych  w miejscach ćwiczeń   
         golfistów (na  matach golfowych, terenu do uderzania z trawy) gdyż jest  to niezgodne z zasadami gry w  
         golfa i etykieta golfową. 
 
     5. Wstępu oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaj 

innych środków odurzających.  
 
    6. Zbierania piłek golfowych bez wyraźnej zgody osoby upoważnionej. Piłki golfowe można zbierać tylko 

do przeznaczonych do tego, wyznaczonych pojemników. 
 
   7. Wjazdu pojazdów mechanicznych na teren, z wyłączeniem pojazdów koniecznych dla przeprowadzenia 

obsługi technicznej , imprez zorganizowanych  oraz pojazdów służb ratowniczych i porządkowych / nie 
dotyczy parkingu/. 

 
  8. Jazdy po całym terenie RIVING RANGE rowerem, hulajnogą lub innym sprzętem indywidualnego  
      przemieszczania się. 
 
 9.   Wprowadzania psów. 
 
10.  Rozniecania ogniska, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych i innych materiałów 

pirotechnicznych, ( nie dotyczy to osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie i uprawnienia). 
 
11.    Pisania i malowania na urządzeniach, ogrodzeniu, itp. 
 
12.   Prowadzenia działalności handlowej, akwizycji bez posiadanego pozwolenia. 
 
13.   Załatwiania potrzeb fizjologicznych, poza zainstalowanymi toaletami  i miejscami wyznaczonymi. 
 
14.   Zaśmiecania terenu. 
 
15.   Rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami. 
 
16. Innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na terenie   
       DRIVING RANGE , bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia. 
 
17.  Wchodzenia na wzgórze  (na teren na, który spadają uderzane piłki), podczas uderzeń  piłek przez      



        golfistów. 
 
18. Podczas uderzeń piłek, użytkownicy i odwiedzający muszą zachować szczególną ostrożność a zawodnicy 

korzystający z mat, obserwować teren, by żadna osoba nie znajdowała się na drodze wystrzału piłki 
oraz w zasięgu kija golfowego. 

 
19. Wszyscy odwiedzający zobowiązują się do podporządkowania do komunikatów obsługi i dbania  o   
       bezpieczeństwo swoje i innych podczas uderzeń piłek. 

 
20.  Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa  i porządku REGULAMINU na terenie DRIVING RANGE  będą   
       pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez osoby, które samowolnie  
       korzystają z DRIVING RANGE i jego urządzeń, w czasie kiedy  DRIVING RANGE  jest nieczynny oraz osób,  
       które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz nie stosują się do REGULAMINU. 

 
22. O wszystkich  szkodach powstałych na terenie DRIVING RANGE  należy niezwłocznie  
       obsługę oraz Administratora DRIVING RANGE MOSIR ZGIERZ .  
 
 
Telefony Alarmowe  
Policja 997  
Straż Pożarna 998  
Pogotowie 999  
Nr Alarmowy 112  
Straż Miejska 986  
Administrator-  MOSIR ZGIERZ + 42 716 49 64  
   
 
     
 

     Dyrektor  
                       Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu  

 
 
 
Zgierz, dn. 01.06.2020 r. 


