
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZE 

SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄW DĘBOWCU UL. SZKOLNA 

§ 1. 

Regulamin określa obowiązki i uprawnienia osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego 

ze sztuczną nawierzchnią położonego w Dębowcu ul. Szkolna ,, zwanego dalej „Obiektem”. 

Administratorem Obiektu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.  

§ 2. 

1. Ogólne zasady korzystania z Obiektu: 

 

1) Obiekt jest ogólnodostępny, 

2) korzystanie z Obiektu jest bezpłatne dla mieszkańców Gminy Dębowiec, 

3) w dniach nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 15.00 pierwszeństwo w korzystaniu 

z Obiektu przysługuje uczniom w ramach nauki szkolnej, 

4) osoby prowadzące zajęcia z młodzieżą szkolną w ramach godzin wychowania fizycznego 

lub innych zajęć sportowych są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą 

organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących, 

5) Obiekt ogólnodostępny jest w tygodniu w godzinach od 15:30 do 21:00, w weekend od 

8:00 do 21:00, 

5) Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez opiekuna 

obiektu, 

6) dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie, 

7) opiekun obiektu jest upoważniony do odwołania, czasowego zawieszenia lub ograniczenia 

czasu zajęć ze względu na organizowane imprezy sportowe, na czas remontu oraz przy 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych. 

 2. Możliwość rezerwacji Obiektu u opiekuna Obiektu. Osoba dokonująca rezerwacji 

odpowiada za całą grupę. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Obiektu jedynie pod opieką osób dorosłych. 

4. Podstawowe obowiązki osób korzystających z Obiektu: 

1) przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych i bhp, 

2) stosowanie się do poleceń opiekuna Obiektu, 

3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

5) niezwłoczne informowanie opiekuna Obiektu o wszelkich uszkodzeniach urządzeń 

i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystających z Obiektu. 

5. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, 



2) przebywania osób w stanie nietrzeźwym, 

3) palenia papierosów, 

4) wprowadzania zwierząt, 

5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować 

uszkodzenie nawierzchni, 

6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

7) wchodzenia na ogrodzenie oraz na urządzenia sportowe do tego nieprzeznaczone, 

8) zaśmiecania Obiektu.  

 

§ 3. 

1. Opiekun Obiektu odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie korzystającym, 

którzy nie przestrzegają regulaminu, a w szczególności: 

1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów, 

2) pomimo upomnienia nie przestrzegają podstawowych obowiązków osób korzystających 

z Obiektu. 

2. W uzasadnionych przypadkach opiekun Obiektu może wezwać służby porządkowe lub 

Policję. 

3. Osoby korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo oraz za 

ryzyko związane ze skutkami uprawiania sportu, w tym uszczerbku na zdrowiu. 

4. Opiekun Obiektu nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. 

5. Korzystający z Obiektu, który dopuścił się uszkodzenia, zniszczenia Obiektu lub jego 

wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany. 

§ 4. 

1. Zabrania się przebywania i korzystania z Obiektu bez wiedzy opiekuna Obiektu. 

2. Opiekun w zależności od sytuacji może : 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego, 

2) zwrócić uwagę na niezgodne z regulaminem zachowanie, 

3) nakazać opuszczenie terenu boiska. 
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