
Regulamin korzystania z obiektu sportowego boiska wielofunkcyjnego 

w  Żorach dzielnicy Rogoźna przy ul. Wodzisławskiej 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego. 

2. Administratorem kompleksu sportowego jest MOSiR w Żorach. 

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko wielofunkcyjne w skład którego wchodzą: boisko 

do piłki nożnej, boisko do koszykówki i siatkówki. 

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

5. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 

6. Boisko jest czynne codziennie od godz. 8.00 rano do zmroku lub do momentu 

wyłączenia systemu latarni oświetlających obiekt, jednak nie dłużej niż do 22.00. 

7.  Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z 

jego przeznaczeniem zabrania się: 

a. Używania butów piłkarski na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

b. Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeinaczeniem 

boiska, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki, itp., 

c. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e. Palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, 

f. Zaśmiecania, 

g. Przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

h. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i. Wprowadzania zwierząt, 

j. Przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

9. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska odpowiedzialność materialną 

ponoszą osoby korzystające. 

10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z 

przeznaczeniem. 



11. Istnieje możliwość doraźnego i czasowego zamontowania na boisku słupków oraz 

siatki do gry w siatkówkę od poniedziałku do piątku w godz.15.00 – 19.00, po 

wcześniej telefonicznej rezerwacji z jednodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacji 

można dokonać telefonicznie 32 4341547, w/w sprzęt  należy odebrać oraz zdać w sali 

sportowej ŻCOP w Rogoźnej.  

12. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego oraz zauważone uszkodzenia 

można zgłaszać do administratora. 

13. Obiekt jest monitorowany całodobowo. 

14. Za wypadki które zaistnieją na obiekcie, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego 

regulaminu administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Nieznajomość niniejszego regulaminu, w związku z powszechnym dostępem do niego, 

nie może być uznana jako powód do jakichkolwiek roszczeń. 


