REGULAMIN BOISK
1. Boiska, wraz z przynależnymi do nich trybunami i infrastrukturą, znajdujące się na terenie nieruchomości przy ul. Potockiej
1 w Warszawie, zwane dalej „boiskami” lub „obiektami” są obiektami sportowymi stanowiącymi własność m.st. Warszawy
Dzielnicy Żoliborz, administrowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, zwany dalej
„OSiR Żoliborz” lub „administratorem”.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie boisk zobowiązane są do zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu
oraz Regulaminu Nieruchomości.
3. Boiska nie są powszechnie dostępne.
4. Z boisk mogą korzystać zorganizowane grupy pod nadzorem trenera lub wychowawcy, drużyny piłkarskie lub inne grupy w czasie i na zasadach określonych w zawartych z OSiR Żoliborz umowach.
5. Podczas trwania meczów lub treningów na płycie boiska mogą przebywać tylko: zawodnicy, trenerzy i sędziowie.
6. Obiekty mogą służyć innym celom niż rozgrywanie meczów, czy przeprowadzanie treningów, w tym w szczególności
organizowaniu: rozgrywek ligowych, imprez niesportowych. Zgodę na organizację takich imprez wydaje Dyrektor OSiR
Żoliborz określając terminy i zasady udostępnienia obiektu w umowie zawieranej z organizatorem imprezy.
7. Użytkownicy obiektów zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników OSiR Żoliborz.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boisk kategorycznie zabrania się:
a) wprowadzania na teren obiektów psów i innych zwierząt, z tym zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy psów
przewodników dla osób niewidomych oraz psów asystujących pod warunkiem, że psy te wprowadzane są na smyczy i
nie wchodzą na płytę boiska;
b) zawieszania się na poprzeczkach bramek;
c) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych używek;
d) wnoszenia na boiska wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności: broni wszelkiego rodzaju,
przedmiotów mogących służyć jako broń lub pociski, substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi, fajerwerków, petard,
świec dymnych, lub innych przedmiotów pirotechnicznych, butelek, kijów, prętów, łańcuchów, siekier, młotków itp.;
e) wnoszenia na teren obiektów przedmiotów wytwarzających hałas napędem mechanicznym;
f) pozostawiania dzieci bez opieki;
g) wchodzenia na boiska niewyznaczonymi drogami (przez ogrodzenia, płoty, mury, zamknięte bramy i inne);
h) rzucania przedmiotami;
i) używania słów wulgarnych i niecenzuralnych, zachowań agresywnych, obscenicznych, obraźliwych;
j) rozniecania ognia;
k) niszczenia i wynoszenia sprzętu oraz wyposażenia obiektów;
l) przebywania na terenie obiektów osób będących po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających;
m) wchodzenia widzom na płytę główną boiska podczas trwania meczów, treningów i imprez sportowych;
n) wprowadzania i poruszania się po boiskach rowerami i innymi pojazdami mechanicznymi lub elektrycznymi;
o) zaśmiecania obiektów, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
p) przeszkadzania w zajęciach i w grze.
9. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku mogą zostać usunięte z obiektu, a także zostać pociągane do
odpowiedzialności zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
10.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak dostępu do obiektu w przypadku
niezgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej z administratorem zmiany terminu korzystania z boiska.
11.Użytkownicy boisk zobowiązani są do wyrównania uszkodzeń w murawie boiska po rozegranych meczach, rozgrywkach
lub przeprowadzonych treningach (grupa zawodników przechodzi szeroką ławą wzdłuż boiska i przydeptuje wyrwane
fragmenty murawy).
12.O możliwości użytkowania boisk w przypadku rozmokłej nawierzchni spowodowanej obfitym deszczem lub śniegiem
decyduje administrator.
13.Boisko może być wyłączone z eksploatacji przez administratora celem poddania go zabiegom agrotechnicznym.
14.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez użytkowników na terenie obiektu oraz szkody
powstałe w wyniku kradzieży, zdarzeń losowych, działań sił przyrody i osób trzecich.
15.Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania boisk należy kierować do Dyrektora OSiR Żoliborz.
16.Przystąpienie do korzystania z obiektów jest jednoznaczne z akceptacją zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
17.W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy się zgłosić do recepcji w holu głównym OSiR Żoliborz. W obliczu
zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić OSiR Żoliborz oraz odpowiednie służby korzystając z
telefonu alarmowego 112.

