
 
 

   
 

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO „Moje Boisko – ORLIK 2012” 

Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie 
 

 

1. Kompleks sportowy administrowany jest przez Powiatowy Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Pszczynie, zwany dalej POSiR-em.  

2. Kompleks sportowy jest czynny w godzinach 7.00- 22.00. Poza 
wyznaczonymi godzinami korzystanie z kompleksu sportowego 

wymaga zgody Zarządzającego. Korzystanie z kompleksu sportowego 
jest nieodpłatne. 

3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub innych, POSiR ma 
prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.  

4. Z kompleksu sportowego korzystać mogą grupy zorganizowane, kluby 
sportowe i stowarzyszenia oraz osoby indywidualne w oparciu o 

harmonogram prowadzony przez POSiR oraz po wcześniejszym 
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u administratora, który 
ustala harmonogram imprez i rozkład zajęć prowadzonych na terenie 

obiektu. 

6. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na kompleksie 
sportowym użytkowany może być wyłącznie zgodnie z jego 

przeznaczeniem i stosownymi instrukcjami. Korzystający zobowiązany 
jest do zdania sprzętu po zakończeniu zajęć. 

7. Korzystanie z kompleksu sportowego dozwolone jest jedynie w stroju 
sportowym i odpowiednim, czystym obuwiu sportowym, tj. dopuszcza 

się obuwie halowe lub krótkie korki z tworzywa sztucznego.  
8. Użytkownicy korzystający z kompleksu sportowego ponoszą 

odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. 
Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania każdego zauważonego 

uszkodzenia sprzętu pracownikowi POSiR-u.  
9. Korzystanie z kompleksu sportowego przez osoby niepełnoletnie 

odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego 
opiekuna grupy. Opiekun może opuścić obiekt po wyjściu ostatniej 

osoby nieletniej. 

10. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, opiekun) jest 
zobowiązany powiadomić pracownika POSiR-u o każdym zaistniałym 

wypadku lub kontuzji ćwiczącego.  
11. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących odpowiada prowadzący 

zajęcia, zaś w trakcie imprez – organizator. 



12. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek 

sprawdzić stan techniczny udostępnianych urządzeń oraz sprzętu 

sportowego. 

13. Zobowiązuje się osoby przebywające na terenie kompleksu 

sportowego  do utrzymywania porządku i dbania o czystość na całym 

jego terenie.  

14. POSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub 

skradzione na terenie kompleksu sportowego. 

15. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu sportowego 

zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz do 

podporządkowania się poleceniom pracowników POSiR-u, służb 

porządkowych i osób upoważnionych. Osoby naruszające porządek 

publiczny oraz niniejszy Regulamin będą usuwane z terenu kompleksu 

sportowego. 

16. Na terenie kompleksu sportowego zabrania się: 

a) Wprowadzania zwierząt; 

b) Wnoszenia materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych, 

szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych 

przedmiotów niebezpiecznych; 

c) Palenia tytoniu i papierosów elektronicznych; 

d) Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania osób, których 

stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających; 

e) Przeszkadzania w grze lub w prowadzonych zajęciach; 

f) Stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych osób na utratę 

zdrowia lub kalectwo; 

g) Wprowadzania na teren kompleksu boisk oraz do pomieszczeń 

socjalnych: rowerów, motorowerów, hulajnóg, itp  

h) Korzystania z boisk bez zgody pracownika POSiR-u; 

i) Używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach i 

kolców. 

17. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych o 

udostępnieniu kompleksu boisk decyduje pracownik POSiR-u.  
18. POSiR zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych 

decyzji w kwestiach spornych, a także nieujętych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

 

 


