
Załącznik nr 10 

do uchwały Nr 322/XXII/2016 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 30 września 2016r. 

 

Regulamin 

korzystania z boiska piłkarskiego 

w Kosowie, ul. Karasia 

 

1. Boisko otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 22.00. W razie potrzeby 

godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, 

poleceń i zaleceń pracowników obsługi stadionu oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego 

przeznaczeniem zabrania się : 

1) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez 

służby porządkowe lub organy Policji, 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. 

rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

4) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków i innych środków pirotechnicznych, 

5) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, 

rasistowskich itp., 

6) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, 

7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

8) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

9) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób 

nietrzeźwych, 

10) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

11) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

12) wprowadzania zwierząt, 

13) korzystania ze stadionu bez zgody administratora obiektu. 

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności: 

6) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie 

dla życia i zdrowia ludzi, 

7) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu 

oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

8) pojemników z płynem lub produktem spożywczym wykonanym z twardego materiału, 

9) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających 

środków, 

10) parasoli o ostrym zakończeniu, 

5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od 

sytuacji może: 

4) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

5) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

6) nakazać opuszczenie terenu boiska. 

6. Klucze do szatni pobiera i oddaje osoba upoważniona.  

7. Osoby korzystające z boiska mają obowiązek zgłosić pracownikowi obsługi wszelkie zauważone 

usterki i zagrożenia. 



8. Na płycie boiska, w szatniach, mogą przebywać jedynie zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn 

i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy obsługi boiska. Pozostałe osoby mogą 

przebywać tylko na trybunach.  

9. Grupy zorganizowane korzystają z boiska, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką 

trenera lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem 

wykorzystywanie powierzonego mienia. 

10. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów 

prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką.  

11. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.  

  


