
                                                                                                                   

                   

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA  PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ 

NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ I OŚWIETLENIEM  

– OSiR Żmigród, ul. Sportowa 13 

 

1. Boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem (dalej także jako: 

„Obiekt”) zarządza Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie (dalej jako: „ZPK”).  

2. ZPK przyjmuje rezerwacje, sporządza harmonogram korzystania z Obiektu, otwiera go 

i zamyka, a także jest uprawniony do wydawania poleceń korzystającym z Obiektu. 

3. Obiekt wyposażony jest w dwie szatnie z natryskami, budkę spikerską, trybunę dla 

kibiców i sztuczne oświetlenie. 

4. Obiekt przeznaczony jest dla celów:  

1) treningowych i sportowo-rekreacyjnych, w szczególności meczów piłkarskich, 

turniejów dla dzieci, treningów, planowych lekcji wychowania fizycznego, 

2) organizowania imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez ZPK, w 

tym imprez komercyjnych. 

5. Obiekt jest dostępny dla użytkowników codziennie, w godz. 8.00-21.00, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.  

6. ZPK zastrzega sobie możliwość wyłączenia Obiektu z użytkowania w uzasadnionych 

wypadkach, w szczególności w związku z potrzebą konserwacji Obiektu, w przypadku 

złych warunków atmosferycznych, jak również organizowania miejskich lub gminnych 

imprez sportowych i rekreacyjnych.  

7. Z Obiektu korzystać mogą kluby i stowarzyszenia sportowe, szkoły oraz grupy 

zorganizowane, które wcześniej dokonały rezerwacji.   

8. Przez grupę zorganizowaną rozumieć należy grupę osób pełnoletnich, liczącą co 

najmniej 10 osób. 

9. Zajęcia sportowe w Obiekcie mogą odbywać się tylko i wyłącznie w obecności trenera, 

instruktora, bądź nauczyciela lub innej osoby odpowiedzialnej. 

10. Rezerwacji boiska dokonać można telefonicznie, pod nr: 602-653-539 lub na adres e-

mail: g.paryna@zpk-zmigrod.eu, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 

11. Rezerwacji dla grupy zorganizowanej dokonuje jej przedstawiciel, podając nazwę 

grupy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rezerwację, telefon kontaktowy oraz 

adres e-mail.  

12. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zajęć nieodpłatnych, należy poinformować o tym 

fakcie ZPK telefonicznie, na nr 602-653-539 lub adres e-mail: g.paryna@zpk-

zmigrod.eu nie później, niż na 7 dni przed udostępnieniem Obiektu. Co najmniej 

dwukrotne nieprzekazanie przez rezerwującego takiej informacji w terminie wyżej 

określonym uprawnia ZPK do odmowy przyjmowania od takiego rezerwującego 
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kolejnych rezerwacji w okresie kolejnych 2 miesięcy. Do stosowania tej samej sankcji 

ZPK będzie uprawnione w przypadku co najmniej dwukrotnego zaistnienia sytuacji, 

opisanej w pkt 19. 

13. Obiekt jest udostępniany w ramach umowy najmu, z zastrzeżeniem pkt 15 i 16.  

14. Stawki opłaty za korzystanie z Obiektu określa cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

15. Dla szkół z terenu Gminy Żmigród Obiekt jest udostępniany nieodpłatnie, po uprzedniej 

rezerwacji.  

16. Kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą w Gminie Żmigród mają możliwość 

nieodpłatnego korzystania z Obiektu, do wykorzystania limitu, określonego w cenniku. 

Za pozostałe godziny ponoszą one opłaty według cennika, na podstawie umowy 

najmu.  

17. Dla grup zorganizowanych Obiekt jest udostępniany do korzystania wyłącznie na 

podstawie umowy najmu, za zapłatą czynszu, w wysokości ustalonej według cennika.  

18. Należnej zgodnie z cennikiem opłaty za korzystanie z Obiektu należy dokonać w pełnej 

wysokości w terminie na 7 dni przed ustalonym terminem najmu Obiektu, na podstawie 

wystawionej przez ZPK faktury VAT. Opłaty należy dokonać na rachunek Zespołu 

Placówek Kultury w Żmigrodzie: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr: 30 9598 0007 

0019 5953 2000 0004. W tym samy terminie należy zawrzeć z ZPK umowę najmu. 

19. Niedokonanie opłaty oraz niepodpisanie umowy najmu w terminie, o którym mowa w 

pkt 18 równoznaczne jest z rezygnacją z rezerwacji.  

20. W przypadku podpisania umowy najmu, jednakże przy braku wpłaty czynszu w 

terminie określonym w pkt 18, ZPK uprawnione jest do odmowy przyjmowania 

rezerwacji od takiego podmiotu w okresie kolejnych sześciu miesięcy.  

21. ZPK nie zapewnia sprzętu sportowego do przeprowadzania zajęć na Obiekcie.  

22. Za bezpieczeństwo uczestników, właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę  

odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia.  

23. Za bezpieczeństwo uczestników imprez organizowanych na Obiekcie odpowiada 

organizator imprezy. W szczególności, organizator zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom na widowni, w tym, jeżeli wymagają tego obowiązujące 

przepisy prawa, do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczenia i 

obecności służb ochrony.  

24. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia boiska bądź ich opiekunowie 

prawni, poniosą odpowiedzialność materialną do wartości zniszczonego lub 

uszkodzonego mienia.  

25. Wstęp na boisko piłkarskie dozwolony jest wyłącznie w obuwiu sportowym 

przystosowanym do sztucznej nawierzchni trawiastej (płaska podeszwa, korkotrampki, 

korki lane). Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego 

z kołkami metalowymi. 

26. Korzystający z Obiektu zobowiązani są do:  



1) zachowania ładu, porządku i dyscypliny, 

2) przestrzegania przepisów bhp i p.poż., 

3) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi Obiektu. 

27. ZPK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie 

całego Obiektu. 

28. Z Obiektu nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub  

środków odurzających. 

29. Na terenie Obiektu zabrania się:  

1) wznoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania 

środków odurzających,  

2) wprowadzania zwierząt, 

3) wnoszenia środków pirotechnicznych,  

4) zaśmiecania płyty boiska, w tym w szczególności zabrudzania sztucznej trawy,  

5) wchodzenia na bramki, furtki lub ogrodzenie,  

6) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, 

opakowań szklanych, łatwo tłukących się,  

7) używania jakichkolwiek źródeł ognia, rozpalania ognisk, odpalania rac czy innych 

środków pirotechnicznych, 

8) poruszania się na skuterach, motorowerach, rolkach, deskorolkach, wrotkach i 

wprowadzania na teren Obiektu podobnego sprzętu, niezgodnego z 

przeznaczeniem Obiektu, 

9) zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z Obiektu,  

10) umieszczania reklam, transparentów i plansz bez zgody ZPK, 

11) przebywania na terenie i korzystania z Obiektu poza godzinami otwarcia. 

30. Zabrania się stawiania bezpośrednio na nawierzchni boiska obiektów o ostrych 

krawędziach, jak również ustawiania bezpośrednio na nawierzchni boiska jakichkolwiek 

obiektów typu podium, składane podłogi, itp.  

31. Każdorazowo po zakończeniu zajęć korzystający są zobowiązani do pozostawienia 

Obiektu w ładzie i porządku. 

32. Wszelkie usterki, szkody i zdarzenia niebezpieczne należy zgłaszać ZPK natychmiast po 

ich stwierdzeniu.  

33. Po zakończeniu korzystania z Obiektu, ZPK dokonuje jego oględzin i w przypadku 

wykrycia zniszczeń przygotowuje raport będący podstawą roszczeń finansowych wobec 

osób odpowiedzialnej.  

34. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą 

usuwane z Obiektu, niezależnie od skierowania sprawy na drogę właściwego 

postępowania: administracyjnego lub karnego. 



35. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie z 

siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12, 55-140 Żmigród.  

36. Obiekt jest monitorowany. Dane osobowe utrwalane na monitoringu termowizyjnym 

będą przetwarzane przez okres 15. dni od momentu nagrania.  

37. Dokonanie rezerwacji Obiektu jest równoznaczne z:  

1) akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do zapewnienia jego 

przestrzegania,  

2) wyrażeniem zgody na obecność publiczności na widowni (trybunach) w trakcie 

trwania zajęć, o których mowa w pkt 4 ppkt 1), 

3) oświadczeniem, że korzystający zapoznali się klauzulami informacyjnymi RODO 

zawartymi na stronie  internetowej: www.zpk-zmigrod.eu:   

Klauzula nr 1  https://www.zpk-

zmigrod.eu/images/RODO/1_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dorosle.pdf 

Klauzula nr 2 https://www.zpk-

zmigrod.eu/images/RODO/2_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dzieci.pdf 

Klauzula nr 3 https://zpk-

zmigrod.eu/images/RODO/3_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_bezplatne_dorosli.pdf 

Klauzula nr 4 https://zpk-

zmigrod.eu/images/RODO/4_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_bezplatne_dzieci.pdf 

4) Załączniki do Regulaminu stanowią jego część.  

5) Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na gruncie niniejszego Regulaminu 

rozstrzyga ostatecznie Dyrektor ZPK.  

6) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2023 rok  

 

Dyrektor 

Zespołu Placówek  

w Żmigrodzie 
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