
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W ŁAJSKACH 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Boisko wielofunkcyjne jest własnością Gminy Wieliszew. 

2. Zarządcą boiska jest Ośrodek Kultury w Wieliszewie. 

3. Regulamin dotyczy osób korzystających z boiska. Osoby te są zobowiązane do przestrzegania 

postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Boisko czynne w godzinach pracy Ośrodka Kultury w Wieliszewie. 

 

§ 2 

Rezerwacja boiska 

1. Rezerwacji boiska można dokonywać telefonicznie pod numerem tel. 22 782-20-20-02, w godzinach 

pracy Ośrodka Kultury w Wieliszewie. 

2. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne. 

3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, należy to niezwłocznie zgłosić telefonicznie pod numerem tel. 

22 782-20-20-02, w godzinach pracy Ośrodka Kultury w Wieliszewie. 

 

§ 3 

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego 

1. Korzystający z boiska oświadcza, że nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do 

uprawiania sportów. Właściciel oraz Zarządca obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego 

faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu. 

2. Użytkownicy przebywają na boisku na własne ryzyko i odpowiedzialność albo swojego opiekuna. 

3. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej. 

4. Na boisku obowiązuje kompletny i estetyczny strój sportowy oraz obuwie o rzeźbie podeszwy 

przystosowanej dla nawierzchni. 

5. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 

6. Korzystający z boiska zobowiązany jest dostosować się do regulaminów obiektu i przepisów bhp i ppoż. 

obowiązujących na całym terenie Gminnego Centrum Kultury w Łajskach. 

7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku, za kontuzje i urazy powstałe 

w wyniku korzystania z boiska oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

8. Za szkody powstałe podczas użytkowania boiska odpowiada wynajmujący lub opiekun osoby 

niepełnoletniej. 

 

§ 4 

Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19 

1. Na boisku wielofunkcyjnym przebywać może maksymalnie 16 osób jednocześnie z zachowaniem 

dystansu 2 metrów (14 uczestników plus dwóch trenerów). 

2. Na terenie obiektu, poza boiskiem, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. 

3. Zabrania się korzystania z szatni oraz pryszniców. 

4. Na boisku klienci korzystać mogą wyłącznie z własnego sprzętu sportowego. 

5. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń 

związanych z COVID 19 niezwłocznie należy zgłaszać do Zarządcy boiska. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Zabrania się niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia boiska. 

2. Zabrania się spożywania na terenie boiska napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich 

substancji odurzających. 

3. Skargi i wnioski należy zgłaszać na adres mailowy Zarządcy boiska: kultura@wieliszew.pl 


