
REGULAMIN 
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z WIELOFUNKCYJNEGO 

OBIEKTU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZAWIERCIU 
PRZY UL. WIERZBOWEJ 

 
1. Obiekt wielofunkcyjny zwany w dalszej części OBIEKTEM jest dostępny: 
a/ jako boisko sportowe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.30, w soboty od 14 do 
21.30, 
b/ jako lodowisko od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00, 
c/ w przypadku dni świątecznych OSiR ustala osobny harmonogram korzystania z lodowiska, 
dostępny na terenie OBIEKTU. 
 
2. Korzystanie z OBIEKTU odbywa się zgodnie z harmonogramem wykorzystania boiska sportowego 
lub lodowiska.  
Niezależnie od czasu wejścia na OBIEKT osoba bądź grupy sportowe kończą korzystanie z boiska 
sportowego czy z lodowiska zgodnie z harmonogramem wykorzystania boiska sportowego lub w 
wyznaczonych godzinach. 
 
3. W przypadku organizowania odrębnych imprez sportowo – rekreacyjnych lub zajęć dla grup 
zorganizowanych OSiR ma prawo do zmiany korzystania z harmonogramu korzystania z OBIEKTU. 
 
4. Na OBIEKCIE ma prawo przebywać jednorazowo: 
a/ w przypadku korzystania z boiska sportowego – do 25 osób, 
b/ w przypadku korzystania z lodowiska – do 80 osób. 
Dyżurujący pracownik OSiR ma prawo do wstrzymania wstępu na OBIEKT. 
 
5. Osoby bądź grupy sportowe korzystające z OBIEKTU zobowiązane są do wykupienia w kasie 
biletu wstępu. Dozorujący pracownik OSiR ma prawo do skontrolowania posiadania biletu w każdym 
momencie korzystania przez osobę lub grupę sportową z OBIEKTU. 
Dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje prawo nabycia biletu ulgowego tylko za okazaniem 
ważnej legitymacji szkolnej. Ulga obejmuje tylko uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponad gimnazjalnych. 
Szczegółowy cennik znajduje się w kasie OBIEKTU. 
 
UWAGA ! Dziecko do lat siedmiu może być wpuszczone na teren OBIEKTU tylko i wyłącznie pod 
opieką osoby pełnoletniej. 
 
6.Osoby korzystające z OBIEKTU zobowiązane są do: 
- kulturalnego zachowania się oraz przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie 
OBIEKTU, 
- posiadania odzieży sportowej, a zwłaszcza butów sportowych tzw. halówek podczas korzystania z 
boiska wielofunkcyjnego, a podczas korzystania z lodowiska – rękawiczek, 
- dbania o sprzęt będący na wyposażeniu OBIEKTU, a w szczególności o sprzęt użyczony do 
uprawiania konkretnej dyscypliny sportowej, 
- dostosowywania się do wszelkich uwag i poleceń pracowników OSiR jak i służby porządkowej, 
- niezwłocznego zawiadomienia pracowników OSiR lub służb porządkowych w przypadku 
zauważenia zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników OBIEKTU, usterek technicznych 
lub innych nieprawidłowości w bieżącym funkcjonowaniu OBIEKTU. 
 
7. Osobom korzystającym z OBIEKTU nie wolno: 
a/ w przypadku korzystania z boiska sportowego: 
- wchodzić na boisko sportowe w obuwiu innym niż tzw. halówki, 
- używać wyposażenia boisk sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 



- kategorycznie zabrania się wieszania na rękach na poprzeczkach bramek, i wieszania się na rękach 
na obręczach koszy do koszykówki, 
b/ w przypadku korzystania z lodowiska: 
- wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew, 
- wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu, 
- jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego, jeździć z kijem hokejowym, 
- wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez 
bandy lodowiska, rzucać jakiekolwiek przedmioty na taflę lodowiska, 
UWAGA ! Osobom korzystającym z lodowiska zaleca się jazdę w czapkach osłaniających potylicę, a 
dzieciom do lat dziesięciu jazdę w kaskach ochronnych. 
 
8. Kategorycznie zabrania się na OBIEKCIE: 
- palenia tytoniu, 
- wnoszenia i spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią, 
- wnoszenia i używania środków odurzających. 
Osoby nie stosujące się do tego przypadku będą usuwane z OBIEKTU, a w skrajnych przypadkach 
będą powiadamiane odpowiednie Służby . 
 
9. Osoby w stanie nietrzeźwym i wskazującym na spożycie lub użycie środków odurzających nie będą 
wpuszczane na OBIEKT. 
 
10. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy pozostawione przez użytkowników 
OBIEKTU na jego terenie. 
 
11. Użytkownik, który spowoduje na terenie OBIEKTU uszkodzenie bądź zniszczenie mienia OSiR 
jest zobowiązany do naprawienia szkody lub do pokrycia kosztów szkody wycenionych przez OSiR. 
 
12. W stosunku do użytkowników OBIEKTU, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu 
pracownik OSiR lub odpowiednie Służby porządkowe mogą zastosować następujące środki: 
a/ zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku, 
b/ wyprowadzić z OBIEKTU lub przekazać Policji osoby zakłócające porządek publiczny, 
c/ osoby notorycznie nie przestrzegające niniejszego regulaminu nie będą wpuszczane na OBIEKT 
przez cały sezon. 
 
13. Harmonogram korzystania z OBIEKTU oraz ceny biletów wstępu podane są użytkownikom przez 
wywieszenie do ogólnej wiadomości na terenie OBIEKTU. 
 
14. Korzystanie z obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność. 
 
15. Każdy korzystający z OBIEKTU zobligowany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 
stosowania się do zawartych w nim postanowień. 
 
16. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Obiekt może zostać zamknięty. 
 
 
 
 

DYREKCJA OSiR 
 
 
 


