
Załącznik  
do Uchwały Nr IV/21/2015 
Rady Gminy Krzykosy  
z dnia 5 lutego 2015r.  

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH  
W KRZYKOSACH 

 
 
§ 1. 1. Właścicielem kompleksu boisk sportowych w Krzykosach jest Gmina 
Krzykosy. 
2. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gminny Ośrodek Kultury w 
Krzykosach. 
 
§ 2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne.  
 
§ 3. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu 
oraz stosowania się do uwag Administratora.  
 
§ 4. 1. Obiekt jest bezpłatny i ogólnodostępny dla mieszkańców na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie.  
2. Istnieje możliwość wynajmu obiektu dla organizacji wydarzeń sportowych po 
uzgodnieniu szczegółów z Administratorem. 
 
§ 5. 1. Boiska dostępne są:  

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października roku kalendarzowego: 
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy w okresie roku szkolnego: od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, oprócz przerw 
świątecznych i wakacji letnich; uczniowie korzystają z kompleksu boisk pod 
opieką nauczyciela; 

b) ogólnodostępne:  
- w miesiącach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września: 

* w dni powszechne w godzinach 1500 do 2100 ,  
* w soboty i niedziele w godzinach od 1200 do 2100 , 

- w miesiącu październiku:  
* w dni powszechne w godzinach od 1500 do 1800 , 
* w soboty i niedziele w godzinach 1200 do 1800 ,  

2) w okresie od dnia 2 listopada do dnia 31 marca roku kalendarzowego: 
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy w okresie roku szkolnego: od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, oprócz przerw 
świątecznych i ferii zimowych; uczniowie korzystają z kompleksu boisk pod 
opieką nauczyciela;   

b) ogólnodostępne:  
- w dni powszechne w godzinach od 1500 do 1700 , 



- w soboty i niedziele w godzinach od 1200 do 1700 .  
2. Ustala się terminy, w których kompleks boiska będzie nieczynny: 

1) dzień – 1 listopada, 
2) dni: 24, 25 i 26 grudnia – Wigilia oraz pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, 
3) dzień – 31 grudnia – Sylwester, 
4) dzień – 1 stycznia – Nowy Rok, 
5) Wielki Piątek i Wielka Sobota, 
6) pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych.  

 
§ 6. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 
sportowego. 
 
§ 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem, użytkownikom zabrania się: 

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z 
przeznaczeniem boisk: rowery, motorowery, rolki, deskorolki, wózki dziecięce 
oraz wszelkie pojazdy mechaniczne; 

2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 
3) wchodzenia na urządzenia Sportowe i ogrodzenie boisk; 
4) palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie boisk; 
5) zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 
6) przeszkadzania w zajęciach lub grze; 
7) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;  
8) wprowadzania zwierząt; 
9) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia określonymi w § 

5 regulaminu; 
10) niszczenia zieleni wokół boiska; 
11) korzystania z boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 8. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boisk odpowiedzialność 
materialną ponoszą osoby korzystające. 
 
§ 9. Wyposażenie i osprzęt sportowy należy wykorzystywać zgodnie z 
przeznaczeniem. 
 
§ 10. Uwagi dotyczące funkcjonowania boisk należy zgłaszać do Administratora od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 , tel.  …..……………..  . 
 
§ 11. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.  
TELEFONY ALARMOWE: 
Telefon Ratunkowy ……….  112 

Pogotowie Ratunkowe……  999     

Straż Pożarna ………………. 998  

Policja ………………………... 997 

Pogotowie Energetyczne … 991 

TELEFON ADMINISTRATORA – 62 28 62 520 
 


