
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA
Wa¿ny od 8.03.2014 r.

1. Boisko jest obiektem sportowym stanowi¹cym w³asnoœæ m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo, którego 
administratorem jest Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Warszawie ul. Brygadzistów 18
tel. (22) 664-92-46, e-mail:   zwane dalej jako boisko.

2. Boisko dostêpne jest dla wszystkich mieszkañców Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
3. Terminy otwarcia boiska okreœla harmonogram „Otwartych Boisk” zamieszczony poni¿ej oraz publikowany 

przez Urz¹d Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na stronie internetowej  
4. W pozosta³ym czasie boisko jest wykorzystywane na potrzeby szko³y, zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci

i m³odzie¿y szkolnej oraz szkoleñ sportowych prowadzonych przez kluby i stowarzyszenia  sportowe.
5. Dopuszcza siê czasowe wy³¹czenia w funkcjonowaniu boiska w przypadku odp³atnego wynajêcia obiektu 

podmiotom trzecim przez Administratora lub organizowania imprez sportowych przez szko³ê
lub zawodów przez Urz¹d Dzielnicy Bemowo

6. Korzystanie z boiska przez mieszkañców Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy jest bezp³atne. 
7. Sprzêt i urz¹dzenia sportowe znajduj¹ce siê na boisku powinny byæ wykorzystywane zgodnie

z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeñstwa. 
8. Zabrania siê u¿ytkowania boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, powoduj¹cy

niebezpieczeñstwo dla u¿ytkowników boiska. W szczególnoœci kategorycznie zabrania siê na terenie 
boiska:

a) u¿ywania butów pi³karskich na metalowych korkach oraz kolców, butów na wysokim obcasie, 
b) wprowadzania i u¿ytkowania na terenie boiska sprzêtu innego, ni¿ zgodny z przeznaczeniem boiska,

w szczególnoœci zabrania siê u¿ytkowania na terenie boiska rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.
c) niszczenia p³yty boiska i urz¹dzeñ sportowych,
d) zaœmiecania boiska, rozniecania ognia, 
e) wprowadzania psów,
f) wnoszenia szklanych i metalowych opakowañ, niebezpiecznych przedmiotów,
g) u¿ywania instrumentów wytwarzaj¹cych ha³as,
h) przeszkadzania u¿ytkownikom, zak³ócania porz¹dku, u¿ywania wulgarnych s³ów,
i) przebywania osobom bêd¹cym po spo¿yciu alkoholu lub bêd¹cych pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych,
j) palenia tytoniu, spo¿ywania alkoholu oraz innych u¿ywek,
k) przebywania na boisku po godzinach jego otwarcia.

9. W przypadku stwierdzenia, przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania boiska uszkodzeñ technicznych boiska, 
u¿ytkownik ma bezwzglêdny obowi¹zek powiadomienia o zaistnia³ym fakcie administratora poprzez  
zg³oszenie w portierni lub sekretariacie Szko³y.

10. Osoby korzystaj¹ce z boiska zobowi¹zane s¹ respektowaæ zarz¹dzenia i polecenia  administratora.
W przypadku naruszenia postanowieñ Regulaminu osoba upowa¿niona przez administratora mo¿e zwróciæ 
uwagê na niew³aœciwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie, nakazaæ opuszczenie boiska, wezwaæ 
Policjê lub Stra¿ Miejsk¹.

11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator mo¿e zawiesiæ korzystanie z obiektu.
12. U¿ytkownicy korzystaj¹ z boiska na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoœci 

za zdarzenia losowe, które wydarz¹ siê podczas u¿ytkowania obiektu, w szczególnoœci za kontuzje 
odniesione podczas gry.

13. Osoby ma³oletnie mog¹ przebywaæ na terenie boiska jedynie za zgod¹ rodziców b¹dŸ opiekunów prawnych 
lub pod ich bezpoœredni¹ opiek¹. Rodzice lub opiekunowie ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
za bezpieczeñstwo osób ma³oletnich przebywaj¹cych na terenie boiska.

14. W przypadku powstania szkód na osobie lub w mieniu, odpowiedzialnoœæ ponosi osoba, która wyrz¹dzi³a 
szkodê, a w przypadku osób ma³oletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

15. Osoby przebywaj¹ce na terenie boiska maj¹ bezwzglêdny obowi¹zek przestrzegania niniejszego 
Regulaminu.

sekretariat@zsp2.pl

www.bemowo.waw.pl
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986 - stra¿ miejska,

997 - Policja,

998 - Pañstwowa Stra¿ Po¿arna,

999 - Pogotowie ratunkowe
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