
REGULAMIN KORZYSTANIE Z BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ 
ORAZ ODPŁATNOŚCI ZA WYPOŻYCZENIE URZĄDZEŃ 

SPORTOWO-REKREACYJNYCH 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną 

nawierzchnią oraz zasady wynajmowania przenośnych urządzeń (siatki, słupki). 

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA  
Ogólne zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego określa „REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO”, który stanowi Załącznik Nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

II. GODZINY OTWARCIA  
1. Boisko czynne jest w miesiącach od 1 kwietnia do 30 listopada roku kalendarzowego. 

Dopuszcza się możliwość zmiany w/w terminu ze względów na zachowanie bezpieczeństwa 

użytkowników (niesprzyjające warunki atmosferyczne i/lub śliskość nawierzchni).  

2. Boisko czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 22:00.  

3. Korzystanie z boiska w innych godzinach niż wymienione w pkt. 2 jest zabronione.  

III. REZERWACJE I PŁATNOŚĆ  
1.  Prawo do bezpłatnego korzystanie z boiska i z urządzeń przenośnych (wyposażenia boisk) 

przysługuje członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu i członkom ich najbliższej 

rodziny, zamieszkałym w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. 

2. Z boiska mogą korzystać nieodpłatnie inni użytkownicy, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo 

w korzystaniu z boiska mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu. 

3. Zorganizowane grupy mogą korzystać z boiska po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji, 

minimum na jeden dzień przed planowaną datą skorzystania z boiska.    

4. Rezerwacji dokonuje się:  

a) osobiście – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu przy ul. B. Chrobrego 3 

pok. Nr 7 - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00  

b) telefonicznie – 75 722 20 17 wewnętrzny 56, w godzinach j.w. 

5. Pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu prowadzi harmonogram wykorzystania  

boiska.  

6. Wypożyczenie urządzeń przenośnych (wyposażenie boiska): 

a) słupki do piłki siatkowej, siatka z linkami naciągowymi, 

b) słupki do tenisa, siatka z linkami naciągowymi, 

będzie obwarowane obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne 

zużycie: zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich 

wad i oczyszczony. 



7. Przed wypożyczeniem urządzeń przenośnych (wyposażenia boiska) pobierana będzie 

zwrotna kaucja w wysokości określonej w Tabeli odpłatności za korzystanie z wyposażenia 

boiska, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Kaucja stanowi 

ewentualne zabezpieczenie w przypadku kradzieży, uszkodzeń lub dewastacji podczas 

eksploatacji oraz nie zwrócenia wyposażenia boiska w określonym terminie. Kaucję 

pobiera się od wszystkich użytkowników, również od członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Lubaniu. 

8. Korzystanie z urządzeń przenośnych (wyposażenia boiska) przez użytkowników 

niebędących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu jest odpłatne. Tabela 

odpłatności za korzystanie z wyposażenia boiska stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu.  

9. Opłat dokonuje się w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej. Wpłatę kaucji po godzinach pracy 

Spółdzielni może przyjąć za pokwitowaniem pracownik Spółdzielni. 

10. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą naliczanie opłaty za przetrzymanie 

sprzętu w wysokości dwukrotnej opłaty, za każdy dzień. Opłata za nieterminowy zwrot 

zostanie potrącona z kaucji zwrotnej. 

11. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca kaucję zwrotną, po przyjęciu wypożyczonego sprzętu 

w stanie nie pogorszonym, po potwierdzeniu braku zaległości w opłatach. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. W sprawach, nieuregulowanych przepisami zawartymi w niniejszym Regulaminie 

obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

§ 1 

1. Boisko ze sztuczną nawierzchnią jest obiektem zarządzanym przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową w Lubaniu. 

2. Boisko przeznaczone jest do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. 

§ 2 

1. Z boiska można korzystać bezpłatnie. 

2. Na boisku należy przestrzegać Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,  

a w szczególności norm i obyczajów sportowych.  

3. Przebywanie na terenie boiska jest dozwolone pod warunkiem użytkowania obiektu 

zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

4. Zarządzający obiektem zastrzega sobie pierwszeństwo w korzystaniu  

z boiska przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej. 

§ 3 

1. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz 

obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.  

2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz 

obuwia, które może uszkodzić nawierzchnię boiska.. 

§ 4 

1. Korzystający z boiska powinni sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będą 

korzystać. 

2. W przypadku zauważenia usterek należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt Zarządcy obiektu.  

§ 5 

1. Na terenie boiska, obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, motorowerach, rolkach, 

deskorolkach i innym podobnym sprzęcie, lub w każdy inny sposób zagrażający 

bezpieczeństwu życia lub zdrowia użytkowników boiska lub powodujący jego niszczenie. 

2. Na terenie boiska obowiązuje zakaz palenia (w tym e-papierosów).  

3. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. 

4. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:  

a) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 

b) przestawiania słupków i wyciągania mocowań urządzeń sportowych, 

c) zaśmiecania terenu, zwłaszcza płyty boiska szczególnie gumą do żucia lub 

niedopałkami papierosów, 

d) wnoszenia opakowań szklanych lub łatwo tłukących się, 

e) dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń, 

f) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych, 

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 



h) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 

i) wprowadzania zwierząt, 

j) ustawiania na nawierzchni urządzeń o ostrych krawędziach,   

k) malowania na nawierzchni boiska,   

l) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

m) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych 

lub innych podobnie działających substancji.  

n) korzystania z boiska po zmroku. 

§ 6 

1. Wszyscy korzystający z boiska zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów 

niniejszego Regulaminu oraz poleceń Zarządcy, zachowania porządku i czystości na terenie 

całego obiektu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. 

2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane 

z boiska oraz pociągnięte będą do odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

3. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska  

i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób 

niepełnoletnich – ich opiekunowie lub rodzice.  

4. Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów Regulaminu sprawować będzie 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu, ul. Bolesława Chrobrego 3, tel. (75) 722 20 17  

w godzinach od 800do 1500. 

5. Wykaz telefonów alarmowych: 

alarmowy - 112 

Policja – 997    

Straż Pożarna – 998    

Pogotowie Ratunkowe - 999  

Straż Miejska – 604 758 333 

§ 7 

Spółdzielnia Mieszkaniowa nie odpowiada za: 

a) wypadki lub kontuzje powstałe w trakcie korzystania z obiektu, 

b) rzeczy pozostawione na terenie boiska, 

c) szkody powstałe z winy użytkownika. 

§ 8 

Chętni, którzy będą chcieli korzystać z boiska w zorganizowanych grupach winni skontaktować 

się z wyznaczonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową pracownikiem w celu określenia zasad 

korzystania z przenośnych urządzeń (siatki, słupki) i zasad odpowiedzialności za ewentualnie 

zniszczone wyposażenie. 

 

 



Załącznik Nr 2 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z WYPOSAŻENIA 
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Kaucja zwrotna 

Cena 

wypożyczenia 

zł brutto/dobę 

Uwagi 

1 Słupki do piłki siatkowej 200,00 40,00 Członek 

Spółdzielni 

wnosi jedynie 

kaucję zwrotną  

2 
Siatka do piłki siatkowej z 

linkami naciągowymi 
50,00 10,00 

3 Słupki do tenisa 100,00 40,00 

4 Siatka do tenisa 50,00 10,00 

 
 

 


