
Regulamin 
korzystania z wielofunkcyjnych  boisk sportowych

1. Osoby korzystające z boisk przed rozpoczęciem zajęć zobowiązane są do zapoznania się z 
niniejszym regulaminem.

2. Boiska są czynne od 1 marca do 30 listopada w następujących terminach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00.
b) dla wszystkich chętnych boiska są czynne:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 22.00,
- w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 22.00,
- w czasie wakacji letnich i przerw świątecznych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu 
określony przez administratora.

3. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają grupy zorganizowane.
4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w punkcie 2 koordynują nauczyciele 

wychowania fizycznego (zajęcia szkolne) oraz animatorzy sportu i trenerzy osiedlowi. 
5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu lub trener osiedlowy może 

zabronić korzystania z obiektu.
6. Korzystający z boisk wypożyczając sprzęt sportowy zobowiązany jest do pozostawienia animatorowi

sportu lub trenerowi osiedlowemu dokumentu potwierdzającego tożsamość na czas wypożyczenia. 
7. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację 

zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu lub trenera 

osiedlowego. 
9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
10. Administrator  boisk zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu organizacji imprez 

sportowych.
11. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk. 
12. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia 

sportowego na płaskiej podeszwie. 
13. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu „wkręty”, „lanki” oraz kolcy, szpilek i butów o ostrych

lub twardych podeszwach. Wzory dozwolonego oraz niedozwolonego typu obuwia określa załącznik 
graficzny do niniejszego regulaminu.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem ZABRANIA SIĘ:

- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, 
deskorolka, rolki itp.
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
- korzystania z boisk będąc pod wpływem alkoholu,
- spożywania jedzenia na placach  do gier,
- zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
- przeszkadzania w zajęciach lub grze,
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
- wprowadzania zwierząt,
- korzystania z boisk bez zgody animatora sportu lub trenera osiedlowego.

15. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje animator sportu lub trener osiedlowy, który
w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
- nakazać opuszczenie terenu boisk,
- wezwać odpowiednie służby porządkowe (Straż Miejska, Policja).

16. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za 
wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i uwag animatora sportu lub 
trenera osiedlowego.



18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas 
korzystania z obiektu.

19. Dane  adresowe administratora obiektu: LOSIR Sp. z o.o. , 62-030 Luboń, ul.Kołłątaja 2, tel. 61 899 
22 35, 512 498 927.

20. Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 lub  112
STRAŻ POŻARNA – 998 lub 112
POLICJA – 997 lub 112
STRAŻ MIEJSKA – 61 8131 986


