
Regulamin
korzystania z boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Chwaszczynie

§ 1
Boisko  wielofunkcyjne  ogólnodostępne  zwane  w  dalszej  części  regulaminu  boiskiem
zlokalizowane  jest  przy  Zespole  Publicznego  Gimnazjum  i  Szkoły  Podstawowej
w Chwaszczynie.

§ 2
Boisko składa się z 2 boisk do koszykówki, boiska do piłki ręcznej, siatkówki oraz tenisa
ziemnego.

§ 3
Boisko  jest  dostępne  od  1  kwietnia  do  31  października  od  poniedziałku  do  niedzieli
w godzinach od 8.00 do 22.00.
W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy boisko jest wyłączone z użytkowania.

§ 4
1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
2. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych

oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
3. Zabrania  się  używania  obuwia  piłkarskiego  z  korkami  metalowymi,

plastikowymi oraz gumowymi.
4. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji.
5. W dniach nauki od godziny 8.00 do 16.00 pierwszeństwo korzystania z boiska mają

uczniowie szkoły. 

§ 5
Nadzorujący obiekt zastrzega sobie prawo udostępniania poszczególnych boisk w tym samym
czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.

  § 6
1. Osoby  korzystające  z  boiska  ponoszą  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  we

własnym zakresie.
2. Osoby  prowadzące  zajęcia  z  dziećmi  są  odpowiedzialne  za  bezpieczeństwo  oraz

właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
3. Zajęcia sportowe mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 7
Korzystający  z  boiska  powinien  sprawdzić  stan  techniczny  boiska  i  urządzeń,  z  których
będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt osobie
nadzorującej obiekt.

§ 8
Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących
się na nim urządzeń odpowiadają korzystający,  a w przypadku osób niepełnoletnich – ich
opiekunowie i rodzice.
Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.



§ 9
Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 palenia tytoniu,
 spożywania napojów alkoholowych, 
 żucia gumy i spożywania lodów,
 przyjmowania środków odurzających,
 przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środków odurzających,
 wjazdu i poruszania się na rowerach, motorowerach, rolkach, deskorolkach i innym 

podobnym sprzęcie,
 zakłócania porządku i zaśmiecania terenu,
 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 wprowadzania psów i innych zwierząt,
 wykorzystywania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
 korzystania z boiska w godzinach innych niż ustalone w § 3 regulaminu,
 zachowań obraźliwych i wulgarnych oraz stwarzających zagrożenie dla innych 

uczestników.

§ 11
Osoby przebywające  na terenie  kompleksu boisk sportowych zobowiązane są do ścisłego
przestrzegania przepisów BHP, szanowania urządzeń sportowych, zieleni oraz do zachowania
porządku,  czystości  i  estetyki  na  terenie  wszystkich  obiektów  sportowych  i  w  ich
bezpośrednim otoczeniu.

§ 12
Gmina zastrzega sobie prawo do wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności
konserwacji  oraz  do  odwołania  zaplanowanych  wcześniej  zajęć  w  celu  przeprowadzenia
imprez sportowo – rekreacyjnych, widowiskowych lub uroczystości szkolnych.

§ 13
Korzystający i przebywający na obiektach sportowych zobowiązani są do przestrzegania 
zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
Osoby naruszające  zapisy  niniejszego  regulaminu  lub  zakłócające  porządek  publiczny,  są
zobowiązane  do  podporządkowania  się  poleceniom  osoby  nadzorującej  obiekt  lub  będą
usuwane z terenu boiska oraz szkoły.

§ 14
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego można zgłaszać do 
Urzędu Gminy Żukowo osobiście bądź telefonicznie pod numerem 58 685 83 88.


