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REGULAMIN 

korzystania z boisk sportowych i placów zabaw 

 na terenie osiedla „Za Politechniką” w Elblągu 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa:  

1.1. zasady korzystania z boisk sportowych i placów zabaw zwanych dalej obiektami,  

1.2. sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, 

1.3. pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektów i jego trwałości. 

2. Zarządcą obiektów, zwanym dalej zarządcą, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni”                     

z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 7 w Elblągu.  

 

§2 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

 

1. Ogólne zasady korzystania z obiektów:  

1.1. przed wejściem na teren obiektów osoba korzystająca z nich winna obowiązkowo 

zapoznać się z Regulaminem danego obiektu,  

1.2. obiekty otwierane są przez cały tydzień o godzinie 8.00 i zamykane: 

a. w miesiącach: październik – marzec o godzinie 18.00, 

b. w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień  o godzinie 20.00 

c. w miesiącach: lipiec – sierpień o godzinie 21.00, 

1.3. poza godzinami otwarcia obowiązuje kategoryczny zakaz przebywania na terenach 

obiektów, 

1.4. obiekty są ogólnodostępne, dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektów. 

Uzgodnienia dotyczące rezerwacji obiektów należy dokonywać z Zarządcą,  

1.5. korzystanie z obiektów jest bezpłatne, w przypadku rezerwacji obiektów dopuszcza się 

możliwość pobierania opłat w wysokości określonej przez Zarządcę,  

1.6. dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, 

1.7. korzystanie z boiska o nawierzchni sztucznej dopuszcza się dla osób posiadających 

obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie (zabrania się używania 

obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowanymi). 
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2. Podstawowe obowiązki użytkownika: 

2.1. korzystanie z obiektów i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2.2. przestrzeganie przepisów BHP, p.poż., zasad współżycia społecznego, zachowanie 

porządku, czystości i estetyki na terenie obiektów i w ich bezpośrednim otoczeniu, 

2.3. niezwłoczne informowanie Administracji o wszelkich uszkodzeniach urządzeń                        

i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

 

3. Na terenie obiektów obowiązuje bezwzględny zakaz: 

3.1. spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających 

substancji, 

3.2. zaśmiecania, palenia papierosów, żucia gumy, przebywania na obiektach z otwartym 

ogniem,  

3.3. przebywanie w stanie nietrzeźwym, używania słów wulgarnych, 

3.4. wprowadzania zwierząt, 

3.5. dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników, 

3.6. poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym 

spowodować uszkodzenie nawierzchni i urządzeń, 

3.7. niszczenia zieleni, 

3.8. niszczenia powierzchni i urządzeń zamontowanych na obiektach, 

3.9. wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia do tego nieprzeznaczone,  

3.10. wnoszenia na teren obiektów materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, 

puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,  

3.11. umieszczania na terenie obiektów oraz na ogrodzeniach: napisów, reklam, plakatów 

ogłoszeń itp.  

 

§3 

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne, wypadki i uszczerbki na zdrowiu 

wynikłe z korzystania z obiektów, 

2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub skradzione na terenie obiektów 

przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników, 

3. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia wyposażenia lub zniszczenia obiektów 

zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany w pełnym wymiarze.                            

W przypadku zabrudzenia lub zaśmiecenia obiektów sprawca zobowiązany jest                                

do uprzątnięcia lub pokrycia pełnego kosztu przywrócenia ich do stanu pierwotnego.                           
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Za uszkodzenia wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice                           

lub opiekunowie. 

4. Zarządca ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie obiektów osobom, które swym 

zachowaniem naruszają przepisy ogólnie obowiązujące i postanowienia niniejszego 

regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Zarządca może zwrócić się o interwencję                     

do służb porządkowych: Straży Miejskiej i Policji.  

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Wszelkie skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektów przyjmuje 

Zarządca. 

 

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/02/2017 z dnia 20.02.2017 r.,                   

z mocą obowiązującą od dnia 21.02.2017 r.  

 

     Sekretarz  Rady Nadzorczej              Przewodniczący Rady Nadzorczej  

            Myślińska Teresa                                             Petrusewicz Jerzy 

 


