
Regulamin korzystania z boiska do mini piłki nożnej przy ul. Osnowskiej w Chełmnie 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do mini piłki nożnej, zwanego dalej 

boiskiem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy 

istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i mające wpływ na jego trwałość. 

2. Zarządcą i właścicielem boiska, zwanym dalej zarządcą, jest Gmina Miasto Chełmno. 

3. Wejście na boisko jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. 

4. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialności i odpowiadają za 

wyrządzone szkody. 

 

II. ZASADY KORZYSTANIA: 

1. Boisko jest ogólnodostępne. 

2. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 

3. Boisko przeznaczone jest do gry w mini piłkę nożną. W szczególnych sytuacjach 

może zostać udostępnione do uprawiania innej dyscypliny. 

4. Boisko jest udostępnione do użytku każdego dnia w godzinach 7.00 – 22.00.  

5. W godzinach 22.00 – 7.00 obowiązuje zakaz przebywania na boisku. 

6. Na boisku dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej podeszwie (z małymi 

korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). Zabrania się używania 

butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców. 

7. Na terenie boiska zezwala się na korzystanie jedynie z urządzeń będących jego 

wyposażeniem. 

III. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 

1. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i 

estetyki na terenie boiska i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

2. Osoby korzystające z boiska za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie w 100 % 

wartości zniszczeń.  

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zabrania się: 

 przebywania na boisku i w jego bezpośrednim otoczeniu osobom, których stan 

wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

 wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, 

substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, 

 wprowadzania i wnoszenia zwierząt, 

 wnoszenia i używania na płytach boisk sprzętu innego niż zgodny z 

przeznaczeniem – rowerów, rolek, deskorolek, wózków dziecięcych itp., 

 zaśmiecania, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, picia alkoholu, 

używania środków odurzających, 

 zakłócania porządku, używania wulgarnych słów i zwrotów, 

 przebywania na terenie boiska i w jego bezpośrednim otoczeniu w godzinach 

22.00 – 7.00, 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z boiska, za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikające ze złego 

stanu zdrowia użytkowników, a także za pozostawione mienie. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące korzystania przyjmuje Inspektor ds. Utrzymania i 

Konserwacji Zieleni Urzędu Miasta Chełmna (ul. Dworcowa 1, tel. 056-677-17-37, tel. 500-

149-378). 
 


