
Załącznik nr 6 

do uchwały Nr 322/XXII/2016 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 30 września 2016r. 

 

Regulamin korzystania  

z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” 

w Łazach, ul. Ks. Słojewskiego 1 

 

1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
2. Boiska są czynne w następujących dniach i godzinach: 

1) poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 - w okresie roku szkolnego zajęcia organizowane 

przez Zespół Szkół Publicznych w Łazach, 

2) poniedziałek - piątek godz. 16.00 – 22.00- dostępne dla wszystkich chętnych, 

3) sobota - niedziela oraz święta godz. 8.00 – 22.00. 

3. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk ustalony przez 

administratora. 

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1, ppkt.2 i 3 koordynuje 

pełniący dyżur administrator. 

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u administratora obiektu. 

6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników 

prowadzonego przez administratora obiektu. 

7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje 

administrator obiektu. 

8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych przy zapleczu hali 

sportowej. 

9. Teren boisk jest objęty ciągłym monitoringiem wizyjnym. 

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia 

sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa 

sztucznego oraz obuwie typu halowego a na boisku z nawierzchnią poliuretanową tylko obuwie 

typu halowego. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się : 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

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

motorower, deskorolka, rolki itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk, 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

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

nietrzeźwych, 

6) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń, 

7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

8) wnoszenie i używania materiałów pirotechnicznych, 

9) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, 
10) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

11) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych, 

12) wprowadzania zwierząt, 

13) korzystania z boisk bez zgody administratora obiektu. 

12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami regulaminu korzystania z boisk 
podejmuje administrator obiektu, który w zależności od sytuacji może: 



1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe, 

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

3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag 

administratora obiektu. 

14. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grożą następujące sankcje: 

1) usunięcie z terenu boisk, 

2) zakaz korzystania z boisk. 

 

Regulamin rezerwacji kompleksu boisk „Moje boisko -  ORLIK 2012” 

1. Do rezerwacji boiska jest upoważniona każda osoba, która skończyła co najmniej 12 lat. Dzieci 
młodsze mają możliwość dokonania rezerwacji po przedstawieniu upoważnienia / dokumentu od 
osoby dorosłej. 

2. Rezerwacji dokonać można tylko osobiście u administratora obiektu w trakcie jego godzin pracy. 

3. Rezerwacje dokonywane są tylko i wyłącznie na podstawie danych osobowych, potwierdzonych 

dokumentem ze zdjęciem, np. dowodem osobistym, prawem jazdy, legitymacją uczniowską 

/ studencką, paszportem.  

4. Dokonanie rezerwacji przez osobę zainteresowaną jest jednoznaczne z akceptacją przez nią oraz 

przez wszystkich uczestników zajęć sportowych na rezerwowanym boisku regulaminu kompleksu 

boisk, a w szczególności punktów dotyczących:  

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

nietrzeźwych, 

2) zakazu wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu 

(np. roweru czy rolek), 

3) zakazu zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

4) zakazu niszczenia elementów obiektu, 

5) Zasady te dotyczą także kibiców drużyn. 
5. Obowiązkiem osoby rezerwującej jest potwierdzenie obecności po przybyciu na obiekt poprzez 

podpis w Rejestrze Użytkowników. W przypadku, gdy osoba rezerwująca nie przybędzie 
w godzinach rezerwacji, inna osoba reprezentująca drużynę lub grupę zobowiązana jest złożyć 
podpis oraz przedstawić swój dokument, przejmując zarazem odpowiedzialność za grupę. 
W przeciwnym wypadku rezerwacja jest traktowana jako niezrealizowana, co ma konsekwencje 
przy uwzględnianiu przyszłych rezerwacji. 

6. W przypadku niemożności przybycia w dniu rezerwacji, należy niezwłocznie poinformować 

administratora obiektu. Wymagane jest wtedy przedstawienie administratorowi dokumentu ze 

zdjęciem, potwierdzając tożsamość osoby, która dokonała rezerwacji. 

7. Jeżeli osoba rezerwująca trzykrotnie nie skorzysta z rezerwacji, możliwość rezerwacji zostanie 

wstrzymana na okres trzech miesięcy. 

8. Niezgłoszony brak obecności w dniu rezerwacji usprawiedliwiają tylko złe warunki pogodowe. 

9. Osobom rezerwującym przysługuje możliwość korzystania z zapleczy sanitarnych oraz sprzętu 

dostępnego na obiekcie, za które również odpowiedzialność ponosi osoba wpisująca się do 

Rejestru Użytkowników. 

10. Ilość dokonywanych rezerwacji z wyprzedzeniem jest zależna od chwilowego zapotrzebowania na 

obiekt, a także zachowania drużyny i podlega indywidualnej ocenie przez administratora. 

11. Osoba rezerwująca boisko nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej  

z korzystaniem z obiektu. 

12. Wszelkiego rodzaju prośby oraz skargi można składać do Centrum Sportu w Gminie Lesznowola. 

  


