
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA TRENINGOWEGO 
(PŁYTY BOCZNEJ) NOSiR SP. Z O.O. W NAMYSŁOWIE

Adres: ul. Pułaskiego 5, 46-100 Namysłów
Administrator:  Namysłowski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  Sp. z o.o.,  ul.  Marii Konopnickiej  2,
46-100 Namysłów 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Boisko jest administrowane przez NOSiR Sp. z o.o.
2. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem.
3. Wszystkie  osoby  znajdujące  się  na  terenie  boiska  winne  obowiązkowo  podporządkować  się

przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi boiska.
4. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Na terenie boiska oraz w jego sąsiedztwie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia materiałów

pirotechnicznych,  palenia  papierosów,  spożywania  alkoholu,  zażywania  środków  odurzających,
wyprowadzania zwierząt, poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach oraz innym podobnym
sprzęcie, zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć.

6. Zabrania się wnoszenia na teren boiska przedmiotów niebezpiecznych, takich jak: butelki, puszki,
kubki itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału. 

7. Wszystkich  korzystających  z  boiska  sportowego  obowiązuje  strój  sportowy  oraz  odpowiednie
obuwie sportowe bezpieczne dla tego typu nawierzchni.

8. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
9. Korzystanie  z  boiska  sportowego jest  odpłatne wg obowiązującego cennika zależnie  od  rodzaju

korzystającego (ustalonego przez Zarząd NOSiR).

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA:
  

1. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji na dany dzień w uzgodnieniu         z
administratorem obiektu.

2. Grupy  zorganizowane  korzystające  z  boiska  odbywają  zajęcia  według  ustalonego  rozkładu
zajęć/harmonogramu. 

3. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego
nauczyciela, trenera, instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.

4. Osoby  prowadzące  zajęcia  odpowiedzialne  są  za  bezpieczeństwo  ćwiczących  oraz  za  właściwą
organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

5. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego,          z
którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze obiektu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na terenie obiektu
urządzenia należące do NOSiR Sp. z o.o.

2. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi korzystający. 
4. NOSiR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe        w trakcie

trwania zajęć i pobytu na obiekcie.
5. NOSiR Sp.  z  o.o.  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  garderobę  oraz przedmioty pozostawione w

szatni lub bez opieki na terenie całego obiektu.
6. Za  niewłaściwe  zachowanie  oraz  oraz  rażące  naruszenie  regulaminu  korzystający  może  zostać

natychmiastowo usunięty z obiektu.
7. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy kierować na adres: NOSiR      Sp. z o.o.,

ul. Marii Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów.     
                                                                                 

Zatwierdził:

                                                                                          Zarząd NOSiR
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