
REGULAMIN OBIEKTU 

Kompleks boisk 

Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Będzinie ul. Kijowska 2a 

1. Kompleks boisk, zwany w dalszej części regulaminu „obiektem”, jest czynny w godz. 6:00 – 22:00. 

 

2. Korzystanie z boiska jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą obiektu, tj. Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji w Będzinie. 

 

3. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest do stosowania się do niniejszego 

regulaminu. 

 

4. Na terenie obiektu zabrania się: 

a) wnoszenia, posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 

b) przebywania osobom będącym po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, 

c) palenia tytoniu, 

d) wprowadzania na teren boisk i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem   

  boisk, w szczególności rowerów, motorowerów, rolek, deskorolek, a także wszelkich pojazdów  

  mechanicznych, 

e) zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

f) wnoszenia broni palnej, gazowej, białej, elektrycznej oraz innych niebezpiecznych przedmiotów  

  i narzędzi, 

g) niszczenia obiektu i urządzeń będących na jego wyposażeniu,  

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,zakłócania  porządku i używania słów wulgarnych, 

i)  wprowadzania zwierząt, 

j) przebywania poza godzinami otwarcia. 

 

5. Osoby biorące udział w imprezach organizowanych na terenie obiektu zobowiązane są do: 

 respektowania zaleceń służb porządkowych, technicznych zarządcy lub organizatora imprezy, a także 

 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, 

 przestrzegania wprowadzonej strefy bezpieczeństwa wokół ogrodzenia boiska, 

 kulturalnego zachowania się, 

 niezakłócania porządku publicznego, 

 przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

 bezwzględnego zakazu rzucania jakichkolwiek przedmiotów na boisko, 

 nie śmiecenia, 

 okazania dokumentu tożsamości – na każde żądanie służb porządkowych, technicznych zarządcy lub 

 organizatora imprezy. 

 

6. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. 

 

7. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu służby porządkowe zarządcy, organizatora 

imprezy, a także Straż Miejska i Policja, są uprawnione do: 

 wezwania do opuszczenia obiektu, 

 ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także 

 chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania policji, 

 usunięcia z terenu obiektu osób, w szczególności w przypadku tych, które swoim zachowaniem  

 w jakikolwiek sposób zakłócają przebieg imprezy odbywającej się na terenie obiektu. 

 

8. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby 

korzystające, a w przypadku czynów popełnionych przez osoby nieletnie – ich prawni opiekunowie. 

 

9. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia bądź wypadki powstałe podczas 

korzystania z obiektu, w szczególności za jakiekolwiek urazy i kontuzje powstałe w trakcie korzystania  

z obiektu.  

 

10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 

                 

          Dyrektor OSiR 

     


