
 

REGULAMIN NIERUCHOMOŚCI 
 
 

 
1. Regulamin określa zasady korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Potockiej 1, zwanej dalej „nieruchomością”, oraz 

ze znajdujących się na jej terenie obiektów sportowych.  
2. Administratorem nieruchomości przy ul. Potockiej 1 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, zwany dalej 

„OSiR Żoliborz” lub „administratorem”. 
3. Każdy kto przebywa na terenie nieruchomości jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
4. W obiektach sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie nieruchomości dodatkowo obowiązują osobne regulaminy, których 

postanowienia - w przypadku rozbieżności, mają pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
5. Na terenie OSiR Żoliborz zainstalowany jest monitoring wizyjny wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą odpowiedzialności 

użytkowników obiektów, którzy nie stosują się do regulaminów. 
6. OSiR Żoliborz zapewnia, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych i godności użytkowników. 
7. Decydując się na korzystanie z obiektów OSiR Żoliborz użytkownik wyraża zgodę na: 

1) monitorowanie pobytu własnego oraz osób niepełnoletnich znajdujących się pod jego opieką; 
2) rejestrację wizerunku własnego oraz wizerunku osób niepełnoletnich znajdujących się pod jego opieką; 
3) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. uregulowania opłat za korzystanie z usług 

Ośrodka lub zachowania się niezgodnego z obowiązującymi w OSiR Żoliborz regulaminami. 
8.    Nagrania z kamer przechowywane są w OSiR Żoliborz, który jest ich administratorem i mogą być wykorzystane jedynie w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Ośrodka, w tym również w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób nieprzestrzegających 
obowiązujących w OSiR Żoliborz regulaminów. Użytkownikowi obiektów OSiR Żoliborz przysługuje prawo wglądu do nagrań w zakresie 
dotyczącym jego wizerunku. 

9. OSiR Żoliborz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku kradzieży, 
zdarzeń losowych, działań sił przyrody i osób trzecich.  

10. Uprawiając aktywność fizyczną należy zachować szczególną ostrożność dostosowując ćwiczenia do poziomu sprawności, wieku i stanu 
zdrowia. 

11. Korzystanie z obiektów sportowych odbywa się wyłącznie na warunkach uzgodnionych z administratorem  oraz z zastosowaniem zasad 
wynikających z regulaminu danego obiektu. 

12. Wstęp na teren nieruchomości możliwy jest w godzinach: 
1) od poniedziałku do czwartku oraz w niedziele - od 5:30 do 23:30; 
2) w piątki i soboty - od 5:30 do 01:30. 

13. Przebywanie na terenie nieruchomości poza godzinami wstępu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za wiedzą i zgodą 
administratora. 

14. Na terenie całej nieruchomości zabrania się: 
1) wnoszenia i spożywania alkoholu i innych substancji odurzających oraz przebywania pod ich wpływem; 
2) palenia tytoniu w obiektach i w innych miejscach publicznych; 
3) korzystania z obiektów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 
4) zakłócania porządku, zaśmiecania terenu oraz dewastacji urządzeń; 
5) wnoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów; 
6) zachowania się w sposób agresywny, obsceniczny lub obraźliwy; 
7) przebywania dzieciom do lat 10 bez opieki opiekunów; 
8) wchodzenia i przebywania na teren obiektów wyłączonych z użytku; 
9) parkowania w miejscach do tego nie przeznaczonych; 
10) zakłócania przebiegu zajęć, imprez i zawodów sportowych; 
11) wzniecania ognia, biwakowania, odpalania petard bądź innych materiałów pirotechnicznych bez zgody administratora; 
12) niszczenia przyrody i płoszenia zwierząt. 

15. Opiekunowie wprowadzonych na teren nieruchomości zwierząt, w szczególności psów, nie mogą ich puszczać i pozostawiać bez dozoru. 
Psy należy wprowadzać na smyczy. Natomiast psy ras uznawanych za agresywne muszą być dodatkowo wprowadzane w kagańcu. 
Opiekunowie są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez zwierzęta i zobowiązani do sprzątnięcia pozostawionych przez nie 
nieczystości.  

16. Użytkownicy nieruchomości i znajdujących się na jej terenie obiektów sportowych obowiązani są do zachowania porządku i czystości 
oraz ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów BHP.  

17. Prowadzenie handlu bądź innej działalności zarobkowej na terenie nieruchomości może się odbywać jedynie za zgodą i na zasadach 
określonych przez administratora. 

18. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy OSiR Żoliborz upoważnieni przez Dyrektora OSiR Żoliborz. 
19. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu nieruchomości i podlegają karze zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującymi. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 
20. O wszelkich przypadkach naruszenia Regulaminu należy niezwłocznie poinformować administratora osobiście, bądź dzwoniąc na numer 

telefonu: 22 832 46 00 lub 22 832 45 50.  
21. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu przebywających na terenie nieruchomości osób i w przypadkach 

niszczenia mienia m.st. Warszawy należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby korzystając z numeru alarmowego 112. 
22. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z nieruchomości i znajdujących się na jej terenie obiektów sportowych należy kierować do 

Dyrektora OSiR Żoliborz.  
23. Przystąpienie do korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie OSiR Żoliborz jest jednoznaczne z akceptacją zasad 

określonych w niniejszym Regulaminie. 


