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REGULAMIN KORZYSTANIA ZE  STADIONU PIŁKARSKIEGO 

SIEDLISKA BOGUSZ  

 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BRZOSTKU  
  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin określa zasady korzystania ze stadionu piłkarskiego Siedliska Bogusz  

OSiR Brzostek zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i 
jego trwałości.  

2. Infrastrukturę stadionu piłkarskiego Siedliska Bogusz  OSiR Brzostek stanowią: 
 boisko piłkarskie o wymiarach pola gry 55 m x 95 m. wyposażona w dwie 

stałe aluminiowe bramki piłkarskie o wymiarach wys. 2,44 m x szer. 7,32 m. 
oraz dwa zadaszone boksy dla zawodników rezerwowych każdy wyposażony 
w 8 krzesełek.  

 Infrastrukturę uzupełniającą stanowi: trybuna na konstrukcji stalowej dla 
publiczności mieszczaca 54 miejsca siedzące, panelowe ogrodzenie metalowe 

od strony trybyny dla publiczności wyposażone w bramę wjazdową i furtkę 
oraz piłkochwyty  i ogrodzenie panelowe z furtkami za bramkami. 

3. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Brzostku, 39-230 Brzostek ul. M.N. Mysłowskiego 11. 

4. Przedstawicielem Zarządcy na terenie obiektu, jest procownik obsługi obiektu.  

5. Pracownik obiektu czuwa nad właściwym korzystaniem z obiektu przez osoby 
korzystające z obiektu, zwane dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest 
do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 

6. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP                  
i p. poż. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, 

czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 
 
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

 
1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:  

 
1) obiekt jest dostępny według poniższych zasad: 

- korzystanie z obiektu odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o 

harmonogram korzystania z obiektu. Rezerwacja stałych w sezonie godzin korzystania 
z obiektu wymaga zawarcia stosownej umowy z OSiR w Brzostku;  
 

- od poniedziałku do piątku obiekt czynny w porze dziennej po dokonaniu 

rezerwacji; 
- sobota, niedziela   obiekt nieczynny  z wyłączeniem dni organizowanych 

meczy, zawodów sportowych i innych imprez; 

- w okresie zimowym XII-III obiekt nieczynny  
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- wykorzystanie obiektu do organizacji imprezy masowej wymaga zawarcia 

stosownej umowy najmu oraz uzyskania prawem przewidzianych 
uzgodnień i decyzji administracyjnej. 

2) za korzystanie ze stadionu sportowego pobierane będą opłaty zgodne z 
obowiązującym cennikiem uchwalonym przez RM Brzostku; 

3) przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym 
regulaminem; 

4) dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej; 
5) wszystkich korzystających z boiska obowiązuje  strój sportowy oraz dopuszcza 

się wyłącznie obuwie sportowe dla korzystajacych z boisk trawiastych 
wyszczególnione w przepisach szczegółowych PZPN; 

6) zajęcia sportowe na obiekcie organizują trenerzy, instruktorzy oraz  

nauczycielel WF; 
7) w sytuacji nagłej awarii lub  niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających  bezpieczne korzystanie z obiektu Zarządca obiektu  może 
zawiesić korzystanie z obiektu; 

8) prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu 

sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek 
zgłosić ten fakt bezpośrednio Zarzadcy obiektu;   

9) dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu przez klubu sportowe, placówki 
oświatowe oraz grupy zorganizowane jeżeli z wnioskiem wystąpi określona 
imiennie grupa liczącą co najmniej 10 osób podając  imię i nazwisko oraz 

telefon kontaktowy opiekuna grupy;  
10) pierwszeństwo rezerwacji boiska do treningów i meczy ligowych przysługuje KS 

"Sokół" Siedliska Bogusz. 
 
 

2. Podstawowe obowiązki użytkownika: 
 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu; 
2) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; 
3) stosowanie się do poleceń trenerów, instruktorów  lub nauczyciela WF 

odpowiedzialnych za prowadzone treningi i zajęcia sportowe; 
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego a w szczególności kulturalne 

zachowanie wobec innych uczestników i pracowników obsługi obiektu; 
5) niezwłoczne informowanie Zarządcy obiektu o wszelkich uszkodzeniach 

urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo własne i użytkowników.  

 

3. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:  
 

1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie 
działających substancji; 

2) palenia papierosów; 

3) przebywania w stanie nietrzeźwym; 
4) wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: 

butelek, puszek, środków pirotechnicznych oraz kubków wykonanych z 
kruchego, pękającego lub twardego materiału; 

5) wprowadzania zwierząt; 

6) używania obuwia piłkarskiego innego niż dopuszczone szczegółowymi 
przepisami PZPN; 

7) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych 
użytkowników; 



 

 

8) poruszania się na rowerach,  sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie 

nawierzchni boiska oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla innych 
użytkowników obiektu; 

9) niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska  i infrastruktury 
uzupełniającej; 

10) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe (bramki piłkarskie, itp.). 
 
 

SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 
1. Pracownik obsługi obiektu odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego 

opuszczenie użytkownikom ,którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w 
szczególności: 
1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów; 

2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków 
użytkownika; 

3) posiadają nieodpowiedni osobisty sprzęt sportowy. 
2. W uzasadnionych przypadkach pracownik obsługi obiektu może wezwać do 

interwencji  służby mundurowe, w szczególności Policję. 

3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki 
na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do 

postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu 
zdrowia użytkowników. Każdy korzysta z obiektu na własną 
odpowiedzialność. 

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy 
stanowiące własność użytkowników. 

5. Użytkownik ,który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego 
wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub  wymiany  
uszkodzonego wyposażenia w terminie bez zbędnej zwłoki.  

 
 

TELEFONY ALARMOWE 

a) z telefonu stacjonarnego: 

        - 999 Pogotowie Ratunkowe 

        - 998 Straż Pożarna 

        - 997 Policja 

b) z telefonu komórkowego 

   - 112 Telefon Ratunkowy  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje 

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku  w godzinach urzędowania. 
 

 

Brzostek, dn.01.09.2017 r.                  Kierownik OSiR w Brzostku   


