
 

 

Załącznik Nr 8 
do Zarządzenia Nr 59/2021 
Dyrektora CSiR 
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 26.10.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RREEGGUULLAAMMIINN  PPOORRZZĄĄDDKKOOWWYY  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  OOBBIIEEKKTTUU  

  BBOOIISSKKOO  WWIIEELLOOFFUUNNKKCCYYJJNNEE  PPRRZZYY  UULL..  LLEEGGIIOONNÓÓWW  PPOOLLSSKKIICCHH  WW  DDĄĄBBRROOWWIIEE  GGÓÓRRNNIICCZZEEJJ  

 

§ 1 

 

Boisko Wielofunkcyjne przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej znajduje się                     

w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 29, 41-300 

Dąbrowa Górnicza, tel. 32 261 20 10, www.csir.pl. 

 

§ 2 

  

Boisko służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu wśród dzieci 

i młodzieży. Jest to obiekt użyteczności publicznej, przeznaczony dla społeczności lokalnej 

na zasadach ogólnodostępności 

 

§ 3 

. 

ZZAASSAADDYY  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  OOBBIIEEKKTTUU::  

11..  Boisko czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 22.00. Obiekt 

może zostać zamknięty lub godziny jego funkcjonowania mogą zostać zmienione z uwagi 

na warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.  

22..  Boisko dostępne jest dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych 

pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.  

33..  Korzystanie z boiska jest bezpłatne.  

44..  Korzystanie z boiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Zarządca obiektu 

nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających, a także 

nie ubezpiecza ich.  

http://www.csir.pl/


55..  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego 

przeznaczeniem zabrania się:  

a. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,  

b. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  

c. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  

d. palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu 

i podobnie działających środków,  

e. zaśmiecania obiektu,  

f. przeszkadzania w grze,  

g. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,  

h. przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 13 roku życia po zmroku 

bez opiekuna,  

i. wprowadzania zwierząt,  

j. wnoszenia na obiekt broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów 

pirotechnicznych,  

k. przebywania na obiekcie w godzinach od 22.00 do 6.00.  

6. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boiska podejmuje zarządca obiektu, 

który w zależności od sytuacji może: 

a. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

b. nakazać opuszczenie terenu obiektu, 

c. wezwać służbę ochrony lub policję. 

77..  Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności 

uwag zarządcy obiektu.  

8. Osoba niszcząca obiekt i jego wyposażenie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą 

do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. 

 

 


