
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W KUŹNIAKACH

1. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią jest obiektem Gminy Strawczyn, zarządzanym przez 

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16.

2. Gra na boisku piłkarskim odbywa się tylko przy oświetleniu naturalnym.

3. Zabrania się korzystania z obiektu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

4. Wszelkie zawody sportowe organizowane przez SCKiS mają pierwszeństwo skorzystania z obiektów 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC pomimo wcześniejszych rezerwacji przez inne grupy 

zorganizowane.

5. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego o płaskiej podeszwie.

6. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, 

porządek i dyscyplinę ćwiczących.

7. Osoba prowadząca zajęcia powinna sprawdzić stan techniczny boiska oraz urządzeń, z których będzie 

korzystać przed rozpoczęciem zajęć. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić osobiście w kasie 

pływalni OLIMPIC lub pod numerem telefonu 41 333 57 97.

8. Z boiska korzystać mogą:

a) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

b) grupy zorganizowane, dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

c) zakłady pracy, instytucje i organizacje, osoby fizyczne,

d) dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

9. Na boisku obowiązuje zakaz:

a) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, 

pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np.: rolki, 

deskorolka, rower, motorower itp.,

c) zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu „wkręty”, „korki”, „kolce”,

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych

i metalowych, wprowadzania zwierząt,

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

g) przebywania na terenie boiska osobom poniżej 15 roku życia po zmroku.
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10. Za grupy trenujące na boiskach pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie/instruktorzy 

zarówno

w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich 

podopiecznych.

11. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska oraz znajdujących się 

na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich 

opiekunowie/rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

12. SCKiS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska.

13. W przypadku zauważenie nieprawidłowości, szkody prosimy o kierowanie uwag do  zarządzającego,

w przeciwnym razie odpowiedzialność za szkody spadnie na korzystających z obiektu.

14. Pracownicy SCKiS mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać 

korzystania z boiska.

15. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem 

użytkownika

z boiska.

16. Za wartościowe przedmioty pozostawione na boisku SCKiS nie ponosi odpowiedzialności.

17. Na całym obiekcie obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

18. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych

w niniejszym regulaminie.

19. Wszelkie uwagi i skargi należy wpisać do książki wniosków i zażaleń, znajdującej się w kasie pływalni 

OLIMPIC lub zgłosić pod numerem telefonu 41 333 57 97.
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