


 

REGULAMIN  
KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO  

ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ 
 

§ 1 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. Boisko piłkarskie zlokalizowane w Jadwisinie przy ul. Szkolnej 48 stanowi własność   

Miasta i Gminy Serock a administratorem/zarządcą obiektu jest spółka Serockie 
Inwestycje Samorządowe w Serocku z siedzibą przy ul. Rynek 21, 05-140 Serock. 

2. Obiekt jest czynny codziennie w godz. 8.00 – 22.00, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem gminnych jednostek oświatowych oraz drużyn i sekcji SIS Sp. z o.o.  

3. Na wyposażeniu obiektu znajdują się: 
1) boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105 x 68 m z oświetleniem, 
2) skocznia w dal z poliuretanową rozbieżnią, 
3) poliuretanowa bieżnia lekkoatletyczna o długości toru 60 m (trzy tory), 
4) budynek szatniowy z natryskami i toaletami, 
5) trybuny dla gości i gospodarzy. 

4. Z wyposażenia obiektu mogą korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli realizujący  
zadania w zakresie sportu i rekreacji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pod nadzorem 
trenera, nauczyciela lub instruktora w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć. 

5. Na obiekcie mogą również odbywać się imprezy o innym charakterze, w ściśle 
ustalonym zakresie z administratorem obiektu i pod jego nadzorem. 

 
§ 2 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA 
 

1. Przed wejściem na obiekt należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem. 
2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo  

podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu lub  
służbom, które w danej chwili odpowiadają za bezpieczeństwo na obiekcie. 

3. Korzystający z boiska piłkarskiego zobowiązani są do używania strojów sportowych w 
tym przede wszystkim obuwia dedykowanego do sztucznej nawierzchni. 

4. Urządzenia  i  sprzęt  znajdujący  się  na  obiekcie  należy wykorzystywać zgodnie   
z jego przeznaczeniem. 

5. 5.  Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z 
wyposażenia  obiektu odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich 
– ich opiekunowie lub rodzice do 100% wartości szkody. 

6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 



 

• palenia papierosów, 

• spożywania napojów alkoholowych, narkotyków lub innych środków 
odurzających, 

• wprowadzania zwierząt, 

• zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

• poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie 
niezgodnym  
z przeznaczeniem w tego typu obiekcie, 

• zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć, 

• zaśmiecania oraz wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów 
niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, 
pękającego lub twardego materiału. 

7. Wszystkich użytkowników boiska piłkarskiego obowiązuje ścisłe przestrzeganie 
przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego 
obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

8. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką 
uprawnionego nauczyciela, trenera - instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i wymogami. 

9. Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za 
właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. 

10. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, 
z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek, zgłosić ten fakt obsłudze 
obiektu. 

11. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą 
usuwane z terenu obiektu przez odpowiednie służby.  

12. Korzystanie z obiektu jest odpłatne. Wyjątkiem jest korzystanie przez gminne 
jednostki oświatowe oraz sekcje i drużyny SIS Sp. z o.o. 

 
 
 
         
 
 

 


