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Załącznik nr 2 
do Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ  
WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów: 
 boisko do piłki nożnej główne o nawierzchni trawiastej, 
 boisko do piłki nożnej boczne o nawierzchni trawiastej, 
 elementy infrastruktury lekkoatletycznej - bieżnia, skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kulą, 
zwane dalej boiskami, bieżnią, skocznią, rzutnią, obiektami mieszczące się na terenie 
kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie zarządzanego przez Centrum Sportu 
i Rekreacji w Gryfinie zwane dalej zarządcą lub CSiR. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy 
ul. Sportowej w Gryfinie 

3. Wejście na teren boisk, bieżni, skoczni i rzutni i korzystanie z nich jest równoznaczne z zapoznaniem 
się z treścią tego regulaminu oraz Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy 
ul. Sportowej w Gryfinie, akceptacją ich zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania. 

4. Obiekty są czynne w godzinach otwarcia kompleksu sportowego. 
5. Korzystanie z obiektów jest odpłatne zgodnie z cennikiem wprowadzonym odrębnym zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektów winny obowiązkowo podporządkować się 

przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi kompleksu sportowego. 

 

§ 2. 

1. Z boisk, bieżni, skoczni i rzutni mogą korzystać: 
1) osoby pełnoletnie, 
2) dzieci i młodzież w wieku między 13 a 18 rokiem życia za zgodą pełnoletniego opiekuna, 
3) dzieci poniżej 13 roku życia - wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, 
4) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych - wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Podczas korzystania z boisk, bieżni, skoczni i rzutni obowiązują ogólnie przyjęte zasady 
rywalizacji sportowej. 

3. Boiska, bieżnia, skocznia i rzutnia są czynne w godzinach otwarcia kompleksu.  

4. Zajęcia grup zorganizowanych odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć znajdującego 
się bezpośrednio u pracowników obsługi oraz na stronie internetowej CSiR. 

5. Pierwszeństwo korzystania z boisk, bieżni, skoczni i rzutni w godzinach od 8:00 do 14:00 
mają dzieci i młodzież ze szkół z terenu Miasta i Gminy Gryfino. 
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6. Prowadzenie na terenie boiska zorganizowanych zajęć grupowych wymaga uzgodnienia 
warunków i uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. 

7. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na obiekty ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

8. Z boisk, bieżni, skoczni i rzutni należy korzystać w strojach sportowych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

9. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego. Zakazuje 
się gry w butach piłkarskich na wysokich i metalowych korkach. 

10. Boisko piłkarskie główne może być używane do celów treningowych i rozgrywek,  
w czasie nie dłuższym niż 15 godzin tygodniowo. Ograniczenie to jest konieczne dla 
utrzymania właściwej nawierzchni. 

11. Zarządca udostępnia boiska dla celów treningowych i rozgrywek ligowych, zgodnie 
z ustalonym terminarzem. 

12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie boiska lub brak dostępu do 
boiska, w przypadku niezgłoszenia terminu lub nieuzgodnienia z zarządzającym zmiany 
terminarza, oraz w razie bardzo trudnych warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, 
długotrwałe opady). 

13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan techniczny sprzętu  
i urządzeń sportowych, nie będących jego własnością. Korzystanie z własnego sprzętu  
i urządzeń sportowych, odbywa się na odpowiedzialność użytkowników boiska, którzy są 
zobowiązani do stosowania urządzeń i sprzętu spełniającego warunki bezpieczeństwa. 

14. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być bezwzględnie 
zawsze zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez zamocowania, również po 
zajęciach. Zabrania się samowolnego przestawiania bramek. 

15. Użytkownicy boiska trawiastego zobowiązani są do wyrównania uszkodzeń w murawie 
boiska po treningach (grupa zawodników przechodzi szeroką ławą wzdłuż boiska 
i przydeptuje wyrwane fragmenty murawy). 

16. Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej 
deszczem lub śniegiem. 

17. Boiska mogą być wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, celem poddania ich zabiegom 
agrotechnicznym. 

18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku 
z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na terenie boisk, bieżni, skoczni i rzutni 
wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

19. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk, bieżni, skoczni i rzutni, 
odpowiedzialność finansową ponosi osoba wynajmująca lub korzystająca indywidualnie. 

20. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk, 
bieżni, skoczni i rzutni. 
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§ 3. Postanowienia końcowe  

1. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

2. Część wschodnią boiska bocznego trawiastego obejmuje monitoring wizyjny, wejście na ten 
teren jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie swojego wizerunku. 

3. Każdy korzystający jest zobowiązany w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników 
niezwłocznie powiadomić zarządcę o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz 
ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie obiektów. 

4. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 

2. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 
Numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999 
Straż pożarna: 998 
Policja: 997 
Straż miejska: 91 416 81 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


