
REGULAMIN BOISK PIŁKARSKICH
Administrator obiektu i zakres obowiązywania regulaminu

§ 1.
Obiekt „Boiska piłkarskie przy ul. Korolowskiej”, w dalszej części określone jako „boiska 
piłkarskie”, administrowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie, ul. 
Szkolna 4, 22-200 Włodawa (tel. 82-5722- 584).

§ 2.
Regulamin obowiązuje na obszarze boisk piłkarskich we Włodawie przy ul. Korolowskiej 
wraz z terenem zamkniętym w obrębie ogrodzenia zewnętrznego.

Przeznaczenie boisk
§3.

1. Boiska piłkarskie służą celom kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do których są 
przygotowane i wyposażone.

2. Boiska piłkarskie mogą również służyć innym celom, w zakresie ustalonym przez 
administratora obiektu.

3. Korzystanie z boisk piłkarskich jest płatne zgodnie z zawartą umową, w uzasadnionych 
przypadkach wynajem może być bezpłatny.

Kontrola wejścia
§ 4.

1. Boiska piłkarskie nie są powszechnie dostępne. Przebywanie na terenie obiektu, w innym czasie
niż czas treningów, zajęć szkolnych i rozgrywek zatwierdzonych przez administratora jest 
zabronione.

2. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do sprawdzania osób- również przy użyciu 
środków technicznych- celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z 
powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo z powodu wnoszenia zabronionych 
przedmiotów.

3. Osoby, które nie są uprawnione do przebywania na boiskach piłkarskich lub stwarzają ryzyko 
niebezpieczeństwa, nie będą wpuszczane na boiska.

Zachowanie na boiskach piłkarskich
§ 5.

1. Szczegółowy sposób zachowania się na imprezach określają organizatorzy, z uwzględnieniem
regulaminu  boisk  piłkarskich,  ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych  i  przepisów
przeciwpożarowych.

2. Każdy, kto przebywa na boiskach piłkarskich, powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i
nie zagrażał innym.

3. Każdy,  kto  przebywa na  boiskach  piłkarskich,  powinien  stosować  się  do  zarządzeń  policji,
straży  pożarnej,  miejskiej,  służb  porządkowych  organizatora,  administratora  oraz  zaleceń
przekazywanych przez spikera imprezy.

4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
5. W   związku  z  pandemią     koronawirusa    w     Polsce     na  terenie  obiektu  wprowadza  się  

następujące zasady bezpieczeństwa:

 obowiązek zachowania dystansu społecznego (min. 2 m),



 obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast
przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

 weryfikacja uczestników (zgłoszenie do  trenera- animatora osób wchodzących na obiekt
oraz  mierzenie  temperatury  ciała  przed  zajęciami  sportowymi  i  ocena  samopoczucia
uczestnika),

 maksymalnie na danym obiekcie może przebywać 6 osób korzystających,
 małoletni do ukończenia 13 roku życia do odwołania może korzystać z boiska wyłącznie

pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby
dorosłej.

 dezynfekcja urządzeń sportowych i wyposażenia po każdym użyciu i każdej grupie,

 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Zakazy
§ 6.

1. Zabrania się wnoszenia na boiska piłkarskie następujących przedmiotów:
a) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
b) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
c)  butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego, szczególnie

twardego materiału,
d)  twardych przedmiotów o dużej objętości (deski, stołki, plansze, itp.),
e) fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
f) wnoszenia lub korzystania podczas zawodów z flag o znacznych rozmiarach, rozkładanych

bezpośrednio  nad uczestnikami  imprezy  oraz  innych elementów mogących  posłużyć  do
ukrycia tożsamości uczestnika imprezy,

g)  instrumentów z napędem mechanicznym do wytwarzania hałasów,
h) napojów  alkoholowych,  narkotyków  i  innych  używek  ograniczających  świadomość

i sprawność człowieka,
i) wnoszenia  przez  kibiców  drużyny  przyjezdnej,  zajmujących  wydzielone  dla  nich  przez

organizatora  sektory,  wszelkiego  rodzaju  toreb  podręcznych,  nagłośnienia,  elementów
opraw i przedmiotów do prowadzenia dopingu podczas imprezy: powyższe dotyczy imprez
podwyższonego ryzyka oraz innych imprez wskazanych przez organizatora”.

 
2. Zakazuje się:

a) przestawiania, zmiany położenia bramek,
b) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia znajdujące się na terenie obiektu

– ogrodzenia, bramki,
c) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów- boiska,
d) wjeżdżania na teren obiektu pojazdami mechanicznymi,  elektrycznymi i rowerami – bez

zgody administratora,
e) wprowadzania i wnoszenia psów i innych zwierząt,
f) używania  na  terenie  boisk  piłkarskich  czapek  kominiarek  i  innych  akcesoriów

utrudniających identyfikację osoby,
g) rzucania wszelkimi przedmiotami,
h) rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,
i) wszelkiego  handlu,  rozdawania  druków,  ulotek  i  przeprowadzania  zbiórek  pieniężnych

i rzeczowych- bez zgody administratora,



j) umieszczania wszelkich reklam- bez zgody administratora,
k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania boisk piłkarskich.

Odpowiedzialność
§ 7.

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boiskach piłkarskich będą pociągnięte
do odpowiedzialności karno- administracyjnej.

2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi.
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