REGULAMIN BOISK PIŁKARSKICH
GMINY DUSZNIKI
(dotyczy boisk: Duszniki, Sękowo, Podrzewie, Chełminko, Niewierz,
Grzebienisko, Sędzinko, Sędziny, Ceradz Dolny, Kunowo, Wilczyna, Brzoza)

1. Boisko piłkarskie jest obiektem sportowym.
2. Boisko jest powszechnie dostępne.
3. Z boiska sportowego mogą korzystać: drużyny piłkarskie, zorganizowane grupy pod
nadzorem trenera lub wychowawcy, w czasie ustalonym i zatwierdzonym przez
administratora harmonogramem i umowami.
4. Pod czas trwania meczów na płycie boiska mogą przebywać tylko: zawodnicy, sędziowie i
trenerzy.
5. Obiekt może również służyć innym celom takim jak organizowanie imprez niesportowych.
6. Korzystający z boiska zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia sportowego, kulturalnego lub innego
uwarunkowanego umową.
7. Zgodę na organizację imprez na boisku wydaje Wójt Gminy Duszniki.
8. Kategorycznie zabrania się:
a) wnoszenia na boisko wszelkich niebezpiecznych przedmiotów (broni wszelkiego rodzaju,
przedmiotów mogących służyć jako broń lub pociski, substancji żrących – szkodliwych dla
zdrowia ludzi, butelek, fajerwerków, petard, świec dymnych, przedmiotów pirotechnicznych,
prętów, łańcuchów, siekier, młotków i t. d.);
b) Wnoszenia na boisko napoi alkoholowych i środków odurzających oraz ich spożywania;
c) Wprowadzania psów i innych zwierząt;
d) Wnoszenia instrumentów wytwarzających hałas napędem mechanicznym;
e) Pozostawiania bez opieki dzieci;
f)

Wchodzenia na boisko niewyznaczonymi drogami (przez ogrodzenia, płoty, mury, zamknięte
bramy, drzewa i inne);

g) Rzucania wszelkimi przedmiotami;
h) Używania słów wulgarnych i niecenzuralnych;
i)

Rozniecania ognia i palenia materiałów;

j)

Niszczenia i wynoszenia sprzętu oraz wyposażenia boiska (ogrodzenia, ławek, boksów,
krzesełek, murawy, bramek, siatek i t. d.);

k) Przebywania osobom będącym po spożyciu napojów alkoholowych lub środków
odurzających;
l)

Wchodzenia widzom na płytę główną boiska podczas piłkarskich imprez sportowych;

m) Wprowadzania i poruszania się po boisku rowerami i innymi pojazdami mechanicznymi lub
elektrycznymi;
9. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągane do
odpowiedzialności.
10. Administrator udostępnia boisko piłkarskie do rozgrywek ligowych i celów treningowych,
zgodnie z zatwierdzonym przez Administratora harmonogramem.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak dostępu
do obiektu w przypadku niezgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej z administratorem zmiany
terminu.
12. Boisko nie może być używane w przypadku rozmokłej nawierzchni spowodowanej obfitym
deszczem lub śniegiem.
13. Boisko może być wyłączone z eksploatacji przez administratora celem poddania go zabiegom
agrotechnicznym.
14. Administrator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
15. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania boiska piłkarskiego należy kierować do Wójta
Gminy Duszniki.
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