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REGULAMIN BOISK ZEWNĘTRZNYCH 
 

1. Boiska są obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwanym dalej BOSiR. 
 

2. Każdy korzystający z boisk jest zobowiązany  do zapoznania się z niniejszym regulaminem  i przestrzegania jego zasad. 
 

3. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości. Cisza nocna obowiązuje         
w godzinach: 22.00-8.00.  

 
4. W przypadku organizowania imprez sportowych, BOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć. 

 
5. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z obiektu określa cennik opłat zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Bierunia. Dokonanie opłaty i wejście na obiekt, jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących regulaminów. 
 

6. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, 
który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo. 

 
7. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu w ramach godzin ogólnodostępnych. Osoby 

korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu odbywać się może tylko      
i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich 
bezpieczeństwo. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie po opieką osoby pełnoletniej. 

 
8. Wejście na obiekt odbywa się wyłącznie przez halę w godzinach ogólnodostępnych.  

 
9. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych, lub które są pod działaniem 

środków odurzających a także osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi. 
 

10. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do: 
a) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu, 
b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie. 

 
11. Korzystając z boisk należy używać odpowiedniego obuwia przystosowanego do określonej, sztucznej nawierzchni: 

a) boisko piłkarskie (dopuszcza się buty typu :”lanki”, „ szutrówki” tzn. buty z małymi, gumowymi kołeczkami; 
b) boisko do piłki ręcznej, koszykówki, kort tenisowy, siatkówki (buty o płaskiej podeszwie), 
c) bieżnia lekkoatletyczna i skocznia w dal (buty o płaskiej podeszwie lub kolce o długości wkrętów do 5 mm). 

12. Na obiekcie zabrania się bezwzględnie: 
a) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających; 
b) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem; 
c) wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych; 
d) wprowadzania zwierząt, zakaz jazdy rowerami, rolkami, rzutu oszczepem i dyskiem; 
e) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie; 
f) korzystania z  głównej płyty boiska podczas zraszania; 

 
13. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż 

 
14. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie, zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Nie prowadzi się depozytu. 

 
15. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia sprzętu znajdującego się na terenie obiektu z winy użytkownika, osoba 

odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 
 

16. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej               
na obiekcie. 

 
17. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania             

z obiektu. 
 

18. W sprawach skarg, wniosków i rezerwacji obiektu należy kontaktować się z nr tel. 032/329-62-66 lub 781536001. 
 

19. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu boiska. 
 

20. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy 
poinformować: BOSiR – tel. (32) 324-25-29, Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel. 986. 

 
                                                                                           Zatwierdził Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mgr Adam Duczmal 


