
        

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU 

SPORTOWEGO 

„MOJE BOISKO ORLIK 2012” 

 

1. Administratorem kompleksu sportowego jest Ostródzkie Centrum Sportu  
i Rekreacji. 

2. Kompleks sportowy jest obiektem ogólnodostępnym zarówno dla grup 
zorganizowanych jak i osób indywidualnych, służy do przeprowadzania treningów, 
rozgrywek, zawodów sportowych oraz innych imprez sportowo – rekreacyjnych. 

3. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne. 
4. Korzystanie z kompleksu dozwolone jest tylko za zgodą administratora obiektów 

OCSiR. 
5. Warunkiem korzystania z obiektu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 

oraz posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 
6. Dzieci i młodzież niepełnoletnia może przebywać na terenie boiska tylko pod 

opieką osoby dorosłej. 
7. Opiekun / trener /,któremu zostało udostępnione boisko odpowiada prawnie  

za wszystkich uczestników zajęć.  
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie 

z ich przeznaczeniem zabrania się: 
- używania butów piłkarskich z metalowymi kołkami, oraz kolców, 
- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

 obiektu np. rower, skuter, deskorolka, rolki itp. 
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
-  wnoszenia wszelkiego rodzaju narzędzi i przedmiotów, które mogą być użyte  

 jako broń, 
- wnoszenia pojemników do rozpylania gazu oraz substancji żrących, 
- wnoszenia fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych, 
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 
-          wprowadzania zwierząt, 
-          palenia tytoniu, 
-          zaśmiecania obiektu,  
-          przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.  
9. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na obiekt. 
10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 
11. Sprzęt sportowy wydaje pracownik OCSiR. Pobierający sprzęt po skończonych 

zajęciach zobowiązany jest go zdać. 



12.  Zabronione jest korzystanie z urządzeń i wyposażenia obiektu niezgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

13. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane  
w stanie wolnym. 

14. Administrator zobowiązany jest do wywieszenia tablic informacyjnych 
dotyczących: 

- zakazu wprowadzania psów, 
- zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 
15. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe  

w trakcie korzystania z obiektu. 
16.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubione 

wartościowe przedmioty na terenie obiektu. 
17.  Użytkownicy korzystają z kompleksu na własną odpowiedzialność i odpowiadają 

materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

18.  Przebywający na obiekcie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 
niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i p.poż. oraz stosowania się do zaleceń 
pracowników OCSiR. 

19.  Osoby naruszające regulamin podlegać będą zakazowi wstępu na obiekt. 
20.  Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane 

będzie w drodze postępowania karno – administracyjnego, a w szczególnych 
wypadkach w drodze postępowania karnego. 

 
 

                                                        
 
  


