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REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA  
Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH  

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 
 

 
WEJŚCIE NA OBIEKT JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM 

I PRZESTRZEGANIEM NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 

1. Wielofunkcyjne boisko sportowe „Moje boisko - Orlik 2012”, zwane dalej Obiektem,  
administrowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, zwany dalej Operatorem, 
którego reprezentuje dyżurny animator. 

2. Obiekt, obok swej zasadniczej funkcji ogólnodostępnych boisk sportowych, może być miejscem 
przeprowadzania treningów, festynów rekreacyjnych i imprez o charakterze zamkniętym, 
nieodpłatnym.  

3. Na terenie obiektu znajduje się boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego 
(zmniejszony wymiar wybiegu końcowego) oraz boisko do piłki nożnej (boisko ze sztucznej trawy). 

4. Na obiekcie można korzystać z własnego sprzętu sportowego lub tego, który udostępnia dyżurny 
animator. 

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
6. Teren jest objęty stałym monitoringiem. 
7. Poza wyznaczonymi godzinami obiekt jest zamknięty i przebywanie na jego terenie jest 

zabronione. 
8. Operator w uzasadnionych sytuacjach ma prawo zamknąć obiekt bądź ograniczyć jego 

dostępność. 
9. Harmonogram godzin otwarcia obiektu wywieszony jest na tablicy informacyjnej. 
10. Osoby korzystające z boisk są zobowiązane do wpisywania się do rejestru użytkowników 

prowadzonego przez dyżurnego animatora. 
11. Pomieszczenia socjalne (szatnie, toalety)  są dostępne za zgodą i pod kontrolą dyżurnego 

animatora. 
12. Sprzęt sportowy wydaje animator. Pobierający po skończonych zajęciach oddaje sprzęt. Animator  

sprawdza jego stan. 
13. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń 

lub sprzętu dyżurnemu animatorowi. 
14. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego  

i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami 
z tworzywa sztucznego, obuwie typu halowego oraz tzw. ,, lanki ‘’. Na boisku wielofunkcyjnym 
jedynie obuwie sportowe z płaską podeszwą. 

15. Sprzęt rozkłada dyżurny animator ( lub po krótkim instruktażu ) rozkładają go użytkownicy 
obiektu. 

16. Podstawowe obowiązki użytkownika: 
a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 
b) stosowanie się do poleceń dyżurnego animatora, 
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 
d) dokonanie wpisu w karcie użytkowników, 
e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 
f) niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach         
   i innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników,                                                 
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17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem  
    np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
e) wnoszenia oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów, stosowania  środków 
odurzających, 
f) przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających, 
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 
h) żucia gumy i spluwania na nawierzchnię boisk, 
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
j) zakłócania porządku i używania wulgaryzmów, 
k) przebywania na terenie obiektu dzieciom poniżej 7 roku życia bez opiekuna oraz   
   dzieciom do 12 roku po zmroku (z wyjątkiem grup zorganizowanych), 
l) wprowadzania zwierząt, niszczenia roślinności, 
m) korzystania z boisk bez zgody animatora. 

18. Osobom, które nie stosują się do niniejszego regulaminu, dyżurny animator, w zależności od 
sytuacji, może: 
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 
c) nakazać opuszczenie terenu obiektu, 
d) zakazać dalszych wstępów na kompleks, 
e) zastosować inne ograniczenia i środki zaradcze. 

19. W uzasadnionych przypadkach animator może wezwać Policję. 
20. Osoba wynajmująca obiekt dla grupy odpowiada za wszelkie uszkodzenia i straty materialne 

powstałe podczas użytkowania i zobowiązuje się do zdania obiektu w należytym stanie 
technicznym oraz porządku. 

21. Operator obiektu, dyżurny animator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty         
i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników pozostawione na terenie obiektu. 

22. Operator obiektu, dyżurny  animator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 
korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają 
materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń. 

23. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów 
ppoż. i bhp, a w szczególności stosowania się do uwag dyżurnego animatora. 

24. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze postępowania 
karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach na drodze postępowania karnego. 

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje operator obiektu. 
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TELEFONY ALARMOWE:                                          
 
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO   - 112 
POGOTOWIE RATUNKOWE                                      - 998 
STRAŻ POŻARNA                                                      - 999 
POLICJA    - 997 

 
 
TELEFONY KONTAKTOWE : 

692 992 164  
505 339 069  
732 699 819 
606 744 668  
882 159 609 

 


