
 

Załącznik nr 5  

do Uchwały nr XIX/160/2019 

Rady Miejskiej w Kole 

z dnia 18 grudnia 2019 roku 

 

REGULAMIN 

ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. SZKOLNEJ 2B 

1. Zewnętrzne boiska sportowe (dalej, jako „boiska”) są integralną częścią hali widowiskowo-

sportowej, obowiązują na nich przepisy Regulaminu ogólnegooraz dodatkowo niniejszego 

Regulaminu. 

2. Warunkiem korzystania z boisk jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

3. Boiska przeznaczone są do prowadzenia zajęć programowych wychowania fizycznego, treningów, 

zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów sportowych. Boiska nie są przystosowane i 

przeznaczone do uprawiania sportu wyczynowego. 

4. Boiska obejmują: boisko do koszykówki lub dwa boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej, dwa 

korty do tenisa ziemnego, bieżnie o długości 60 m oraz skocznię do skokuw dal. 

5. Korzystanie z boiskodbywa się za zgodą zarządcy w oparciu o harmonogram. 

6. Za korzystanie z boisk pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym 

cennikiem. 

7. Zarządca zastrzega sobie prawo do udostępniania poszczególnych boisk jednocześnie wielu 

grupom lub osobom korzystającym w przypadku, gdy zajęcia nie kolidują ze sobą. 

8. Rezerwacje boiskmogą zostać odwołane, o czym korzystający zostaniepowiadomiony  

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

9. Użytkownicy boisk zobowiązani są do zgłoszenia momentu rozpoczęcia i zakończenia 

korzystaniaobsłudze hali widowiskowo-sportowej. 

10. Z boisk mogą korzystać: 

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

b) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

c) grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna, 

d) zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia i inne organizacje,  

e) osoby, które biorą udział w organizowanych zawodach sportowych, 

f) osoby fizyczne, w tym dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, 

g) kibice podczas imprez sportowych z udziałem publiczności, przebywający wyłącznie  

w miejscach do tego wyznaczonych. 

11. Z boisk nie mogą korzystać osoby:  

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub środków podobnie 

działających, 

b) z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

12. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego 

przeznaczonego do danej dyscypliny sportuniepozostawiającego podczas użytkowania zabrudzeń, 

rys i innych śladów. W przypadku boiska piłkarskiego obowiązuje zakaz używania butów 

piłkarskich na wysokich i metalowych korkach, w tym również butów typu„lanki”. Dopuszcza się 

obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego(„turfy”) oraz obuwietypuhalowego. 

13. Korzystającym z boisk zakazuje się: 

a) wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym, 

b) wnoszenia i używania sprzętu niesportowego, 

c) wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach, 



d) korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie, 

e) niszczenia mienia, płyty boisk oraz wyposażenia i urządzeń sportowych znajdujących się na 

terenie boisk zewnętrznych, 

f) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom, 

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawoływania 

do waśni religijnych, narodowościowych, społecznych itp., 

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu boisk, 

i) wprowadzania zwierząt, 

j) wchodzenia na płoty, bramy, urządzenia oświetleniowe itp.,  

k) wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami dziecięcymi, 

deskorolkami, rolkami itp. po płytach boisk, 

l) palenia tytoniu, żucia gumy, wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych 

używek ograniczających świadomość i sprawność człowieka, 

m) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 

14. Wszystkie osoby korzystające z boisk są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz 

poleceniom wydawanym przez obsługę hali widowiskowo-sportowej. 

15. Korzystanie z boisk i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego lub 

pozostałych zajęć powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób 

uprawnionych do prowadzenia zajęć. 

16. Przed przystąpieniem do zajęć, prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny boisk  

i używanego sprzętu lub urządzeń. Zauważone usterki oraz występujące zagrożenia należy 

niezwłocznie zgłosić obsłudze hali. 

17. Osoby niebiorące bezpośrednio udziału w zajęciach mogą przebywać jedynie w wydzielonej 

części boisk - obowiązuje ich również zamienne obuwie sportowe lub na zewnątrz okalającej 

boisko siatki. 

18. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z szatni i pomieszczeń sanitarnych znajdującychsię w 

budynku hali widowiskowo-sportowej. 

19. Prowadzący zajęcia lub organizatorodpowiada za stan czystości i porządku w szatniach  

i pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach. 

20. Po zakończeniu zajęć prowadzący zajęcia lub opiekun grupy jest zobowiązany zgłosić szatnie do 

odbioru obsłudze halioraz oddać klucze. 

21. Nauczyciel, instruktor, trener, opiekun grupy opuszcza boiskaostatni - po wyjściu całej grupy. 

22. Obsługa hali jest upoważniona do odmowy wstępu, przerwania zajęć i wezwania do opuszczenia 

boisk przez użytkowników w przypadku: 

a) niestosowania się do postanowień regulaminu ogólnego hali widowiskowo-sportowej  

i niniejszego regulaminu, 

b) uznania zachowania lub ubioru za nieodpowiednie, 

c) zachowania wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

d) niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

e) wcześniej stwierdzonych problemów porządkowych lub organizacyjnych z udziałem 

użytkowników. 

23. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 22 uiszczone opłaty nie podlegają 

zwrotowi.  


