
Regulamin  
korzystania z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                

w Lubartowie przy ul. Parkowej 
 

§ 1 
 Regulamin określa zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią, zwanego dalej obiektem. 
 Zarządcą obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, zwany dalej MOSiR 

§ 2 

 Obiekt jest ogólnodostępny. Z obiektu mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne pod 
opieką nauczyciela, trenera lub innej osoby odpowiedzialnej, zakłady pracy. 

 Korzystanie z obiektu jest odpłatne i odbywa się na podstawie harmonogramu opracowanego przez 
MOSiR. Wysokość opłat za korzystanie z obiektu określa Burmistrz Miasta Lubartów w drodze 
zarządzenia. 

  Wejście na boisko odbywa się na podstawie wpisu do „Karty korzystania z Obiektu” , dalej zwanej Kartą. 

 Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią jest obiektem całorocznym.  

• obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00-21.30; 

• w soboty i niedziele w godzinach 11.00-21.00 
      5. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie, w celu przeprowadzenia   
           miejskich imprez sportowych, rozgrywek międzyszkolnych, okresowych prac konserwacyjnych.  
      6.  W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu. 
      7.  Wszyscy korzystający z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do: 

• zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska; 

• wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na boisku.  
      8.    Osoby prowadzące są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć. 
     9.    Za bezpieczeństwo uczestników imprez sportowych zorganizowanych na boisku odpowiada organizator   
 imprezy. 
     10.   Podczas meczów oraz treningów kibice mogą przebywać wyłącznie poza ogrodzeniem boiska. 
     11.   Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 

• palenia tytoniu, rozniecania ognia,odpalania środków pirotechnicznych; 

• spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania pod ich 
wpływem; 

• wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych tj. butelek, kubków itp. wykonanych                 
z kruchego, pękającego lub twardego materiału. 

• zaśmiecania obiektu; 

• wprowadzania zwierząt- za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych; 

• wprowadzania i poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie (nie dotyczy 
pojazdów dla niepełnosprawnych); 

• wchodzenia i wieszania się na bramkach, konstrukcjach i ogrodzeniu; 

• niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

• zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników boiska. 
      12.    Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 

   §  3 

   1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania obuwia piłkarskiego. Wprowadza się     
 bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi.  

        2. Nad prawidłowym użytkowaniem boiska piłkarskiego czuwa MOSiR Lubartów. 

        3.Osoby odpowiedzialne za przebieg zajęć na boisku zobowiązane są do:  

• dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska,  

• niezwłocznego zgłoszenia zarządcy boiska uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.  

                                                                            §  4 

Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz 
nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. Osoby naruszające porządek 
publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu boiska niezależnie od skierowania 
sprawy na drogę postępowania administracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania 
karnego.     

 § 5 

O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje w każdym przypadku Zarządca 
obiektu.  

Telefony alarmowe: 

 Pogotowie ratunkowe    999  ( tel. kom. 112 )                                              
 Straż  pożarna                998                         
 Policja                             997                               

 MOSiR  501 954 818 lub 508 699 067                       Dyrektor MOSiR  
                                                                                                                                  Janusz Sysa 
                                                                          


