
Regulamin 

Korzystania z boisk sportowych w Gminie Czudec 

 

1. Właścicielem boisk jest Gmina Czudec.. 

2. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne i ogólnodostępne dla mieszkańców od pon. do pt. po godzinie 
16:00, a w weekendy oraz w czasie ferii i wakacji od 8:00 do 22:00.   
 
3. Obiekty przeznaczone są do gry w:  

a) piłkę nożną  
b) piłkę siatkową  
c) tenisa ziemnego 
d) koszykówkę 

 
4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska w dniach zajęć lekcyjnych w godz. od 8:00 do 16:00 mają 
uczniowie Szkół oraz innych placówek oświatowych z terenu Gminy Czudec. 
 
5. Z boiska mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, grupy młodzieży pod 

opieką osoby dorosłej, inne osoby dorosłe, dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie boiska tylko 

pod opieką osób dorosłych. 

6. Korzystanie z urządzeń boiska przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich 

przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność. 

7. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiedniego obuwia sportowego. 

8. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym 

użytkownikom. 

9. Osoby korzystające z boiska: 

a) są zobowiązane do zachowania czystości i porządku; 

b) ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody umyślne; 

10. Na terenie boiska zabrania się: 

a) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań 

szklanych, łatwo tłukących się. 

b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania płyt boisk,  

c) poruszania się na skuterach, rowerach, rolkach i wrotkach; 

d) przebywania na obiektach osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających; 

e) wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia; 

f) wprowadzania zwierząt; 

g) zakłócania przebiegu zajęć korzystających z boisk 

11. Właściciel boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania  

z obiektu. 

12. Właściciel boiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 

13. Gospodarz boiska jak i osoba pełniąca nadzór może kontrolować sposób korzystania z obiektu,  

a w razie naruszenia niniejszego regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boisk. 

14. Właściciel boiska zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia: 

a) imprez sportowo‐rekreacyjnych, 



b) rozgrywek międzyszkolnych; 

c) prac konserwacyjnych; 

d) niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażających użytkowaniu oraz nawierzchni 

boiska. 

15. Przystąpienie do zajęć na niniejszym obiekcie sportowym jest jednoznaczne z akceptacją zasad 

regulaminu. 

16. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować przerwanie zajęć  i wyproszenie 

grupy z boiska oraz brak możliwości korzystania z boiska dla danej grupy w przyszłości. 

17. Telefony Alarmowe: 

      1) Policja 997,  

      2) Straż 998,  

      3) Pogotowie Ratunkowe 999 

      4) Europejski Numer Alarmowy 112 


