REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SZACHÓW PLENEROWYCH
1. Szachy plenerowe są własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku i na jej terenie
obwiązują przepisy Regulaminu Biblioteki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z szachów plenerowych jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem.
3. Korzystanie z szachów plenerowych jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i
akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
4. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku nie odpowiada za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
5. Szachy plenerowe dostępne są dla wszystkich mieszkańców Otwocka – dzieci, młodzieży i
dorosłych.
6. Osoby poniżej 10 roku życia mogą korzystać z szachów plenerowych za wiedzą i zgodą
rodzica lub opiekuna.
7. Osoby uczestniczące w rozgrywkach powinny zarejestrować się w Bibliotece.
8. Piony do gry w szachy udostępniane są w Bibliotece w godzinach pracy MBP osobie
zgłaszającej, która jest jednocześnie za nie odpowiedzialna.
9. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wydania pionów, ze względu na niesprzyjające
warunki atmosferyczne.
10. Miejska Biblioteka Publiczna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
11. Zabrania się wynoszenia szachów plenerowych poza obwód szachownicy.
12. Na terenie szachów ogrodowych zabrania się:












biegania,
używania szachów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników
(tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),
wnoszenia jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
wnoszenia napojów alkoholowych,
wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie
napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i
psychotropowych,
wszczynania fałszywych alarmów,
niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenie szachownicy,
zaśmiecania i zanieczyszczania terenu szachownicy,
palenia tytoniu,
wprowadzania zwierząt.

13. Po rozgrywce należy uporządkować teren szachów plenerowych i zwrócić piony.
14. Wszelkie skargi i wnioski należy składać w MBP przy ul. Andriollego 45.

Regulamin zatwierdził Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku
Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Otwocka - dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
Poprzez swoją funkcjonalność może być bez problemu wykorzystywany przez osoby
niepełnosprawne. Z szachów plenerowych mogą korzystać otwockie szkoły i przedszkola jako miejsce
zajęć terenowych czy nawet stwarzają możliwość organizowania lokalnych miniturniejów szachowych
i warcabowych.

