
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNY BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ 
 

PRZY UL. JEZIOŁOWICZA 4 
 

Korzystanie  z boiska jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 
 

1. Boisko przy ulicy Jeziołowicza 4 wchodzi w skład obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Olsztynie. 

2. OSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających i korzystających z obiektu niezgodnie z regulaminem oraz 

poleceniami administratora. 

3. OSiR udostępnia boisko nieodpłatnie w każdym dniu tygodnia w godzinach od 800  do  2200,  za wyjątkiem wcześniejszej 

rezerwacji płatnej. 

4. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób niezagrażający innym użytkownikom. 

5. Za szkody i zniszczenia powstałe w czasie korzystania z obiektu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające. 

6. Korzystający z boiska piłkarskiego zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego 

na płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, ceramicznymi i plastikowymi oraz 

obuwia z kolcami. 

7. Wszelkie usterki należy zgłaszać pracownikowi obiektu przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Osoby korzystające z boiska: 

a) są zobowiązane do zachowania czystości i porządku 

b) ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody 

c) powinny używać wyłącznie obuwia sportowego z płaską podeszwą, typu: trampki, tenisówki, adidasy. 

9. Całkowity zakaz wstępu na boisko mają osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

 

Zabrania się: 

1. Palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek. 

2. Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów. 

3. Korzystania z obiektu i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem. 

4. Niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i terenie przyległym. 

5. Wprowadzania zwierząt. 

6. Jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie. 

7. Przeskakiwania oraz wchodzenia na płoty i bramki. 

8. Korzystania z boiska w obuwiu innym niż obuwie z podeszwą płaską. 

 
Obsługa obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia na boisku, a w razie uchybień zakazać  dalszego korzystania. 
 
Na terenie obiektu obowiązuje również Regulamin Lodowiska oraz Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej.        
 
OSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.           

                                                                                      
                                                                                               

 
Dyrektor OSiR Olsztyn 

 
 
                                  


