
REGULAMIN PORZĄDKOWY  
KORZYSTANIA Z BOISK ORLIK 2012 ul. Rydla 49,TEL: 91 4628 400 

 
1. Boisko Orlik 2012 jest otwarte przez 7 dni w tygodniu wg następującego harmonogramu: 
 

 zajęcia szkolne i treningowe uczniów CKS odbywają się  
w dni powszednie w godz. 7.00 – 16.00 

 zajęcia dla mieszkańców osiedla z Animatorem: 
w dni powszednie 17.00 – 18.30 oraz sobota – niedziela: 12.00 – 16.00 

 grupy zorganizowane 
w dni powszednie w godz. 19.00 – 21.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 16.00 – 21.00 

 w okresie wakacji i ferii boisko jest ogólnodostępne w godz. 10.00 – 21.00 
 

2. Przebywanie na boisku w innych terminach bez zgody administratora jest zabronione. 
3. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod nadzorem trenera lub 

nauczyciela, który ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć. 
4. Osoby pełnoletnie i niepełnoletnie korzystające z obiektu indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za 

porządek oraz bezpieczeństwo we własnym zakresie. 
5. Prowadzący zajęcia oraz osoby indywidualne przed wejściem na obiekt powinny sprawdzić stan techniczny 

boiska i urządzeń, z których będą korzystać, a w przypadku zauważenia usterek lub dewastacji  
niezwłocznie zgłosić ten fakt portierowi CKS lub osobie Animatorowi obiekt. 

6. Urządzenia obiektu i sprzęt sportowy powinny być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  

7. Używanie niewłaściwego obuwia na nawierzchni syntetycznej boiska jest zabronione. 
8. Na terenie boiska zabrania się: 

 poruszania się na  rowerach, rolkach, deskorolkach i pojazdami mechanicznymi, 
 palenia tytoniu,  
 spożywania napojów alkoholowych,  
 przyjmowania środków odurzających,  
 przebywania osób w stanie nietrzeźwym, 
 wprowadzania psów, 
 korzystania z boiska w godzinach nocnych, 
 zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników. 
 pozostawiania śmieci i nieczystości, 
 wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. 

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

10. Oświetlenie boiska włączane jest wyłącznie grupom zorganizowanym i prowadzonym przez Animatora. 
11. CKS nie udostępnia osobą korzystających z boisk pomieszczeń socjalnych. 
12. Za powstałe zniszczenia i brak porządku odpowiada osoba prowadząca zajęcia zorganizowane. 
13. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania boiska i znajdujących się na nim 

urządzeń odpowiadają  korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice, 
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

14. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie bądź uszkodzenie sprzętu i rzeczy osobistych 
pozostawionych przez użytkowników. 

15. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w 
niniejszym regulaminie. 

 
Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. 

 
DYREKCJA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO 
w SZCZECINIE 

 


