
REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 

MOJE BOISKO – ORLIK 2012 

 

Administratorem zespołu boisk sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, tel. 032 623 30 86. Zespół boisk sportowych „MOJE BOISKO - 

ORLIK 2012” jest obiektem użyteczności publicznej mającym na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci i młodzieży. „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” składa się z : 

• boiska do piłki nożnej – pole gry 56 m x 26 m 

• boiska wielofunkcyjnego – pole gry 28,1 m x 15,1 m przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki 

koszykowej, tenisa oraz badmintona 

1. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie, a korzystanie        

z nich jest bezpłatne. 

2. Boiska dostępne są: 

a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół lub przedszkoli w okresie roku szkolnego:         

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z pełniącym dyżur 

animatorem sportu – gospodarzem, zwanym w dalszej części regulaminu  pracownikiem MOKSiR.   

Dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy. 

b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych 

-      poniedziałek – piątek  w godz. 15.00 – 21.00 

-  sobota    w godz. 9.00 – 20.00 

- niedziela   w godz. 9.00 – 20.00 

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownik MOKSiR może zawiesić korzystanie z 

obiektu. 

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2b koordynuje pełniący dyżur pracownik 

MOKSiR, u którego dokonuje się rezerwacji korzystania z boiska. 

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, prowadzonego 

przez pracownika MOKSiR. 

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji terminu korzystania z boisk u pracownika MOKSIR. 

7. Teren kompleksu boisk objęty jest ciągłym monitoringiem. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zabrania się : 

a) korzystania z boisk bez zgody pracownika MOKSiR 

b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach z wkręcanymi kołkami 

c) wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, 

deskorolka, rolki itp. 

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek, 

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze 

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarny 

j) wprowadzania zwierząt. 

9. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje Dyrektor MOKSiR lub pełniący dyżur pracownik 

MOKSiR, który w zależności od sytuacji może : 

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

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

c) nakazać opuszczenie terenu boisk, 

d) wezwać  Policję.   

10. Urząd Miejski w Chrzanowie oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji nie ponoszą odpowiedzialności 

za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną 

odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. 

11. Kluby sportowe działające na terenie Miasta i Gminy Chrzanów mogą nieodpłatnie korzystać z boisk do 

celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u pracownika MOKSiR  prowadzącego nadzór nad boiskiem, 

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

MOKSiR.  Regulamin wchodzi w życie od dnia 6 grudnia 2011 r. 

                                               

Regulamin zatwierdzony przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie                                             


