
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 38-460 Jedlicze,

ul. Kościuszki 1, tel./fax (13)438 14 30, 438 14 31

e-mail:biuro@gosir-jedlicze.pl   www.gosir-jedlicze.pl            

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA  Z BOISKA PLAŻOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA  SPORTU I REKREACJI  W JEDLICZU

1. Administratorem boiska jest Gminny  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu

ul. Kościuszki 1, 38-460 Jedlicze

2. Boisko czynne jest w okresie 15 maja – 15 października w godzinach:

 - od poniedziałku do piątku w godzinach od  10.00 do 20.00.

  - w soboty w godzinach 10.00  do 20.00.

-w niedziele w godzinach 13.00  do 20.00

3.W okresie wakacji obowiązywać może inny harmonogram otwarcia.

4. Boisko służy wyłącznie do gry w piłkę siatkową plażową.

5.  Korzystanie  z  boiska  następuje  zgodnie  z  harmonogramem  ustalonym  na  podstawie  

wcześniejszych rezerwacji przez GOSiR Jedlicze.

6. Odpłatność za korzystanie  z boiska ustala stosownym zarządzenie  

Burmistrz Gminy Jedlicze.

7. Opłaty należy uiścić w kasie ośrodka znajdującej się przy siłowni sportowej.

8. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji.

9. Rezerwacji dokonuje się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonicznym 

(013) 438-14-30.

10. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych GOSiR Jedlicze może czasowo 

wyłączyć boiska z użytkowania.

11. Na terenie boisk wszystkich obowiązuje zachowanie porządku i czystości.

12. Po zakończeniu zajęć użytkownicy mają obowiązek zagrabić boiska.

13 .Osoby niepełnoletnie korzystają z boisk w obecności opiekuna, który ponosi za nich pełną 

odpowiedzialność.

14. Na terenie boiska obowiązuje zakaz:

-  wnoszenia  materiałów pirotechnicznych,  łatwopalnych,  szklanych  opakowań,  oraz  innych  

niebezpiecznych przedmiotów,

http://www.gosir-jedlicze.pl/


- niszczenia urządzeń, za które odpowiada użytkownik, na zasadach określonych w przepisach 

powszechnie obowiązujących;

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających;

- zakłócania porządku, przeszkadzaniu w grze lub zajęciach;

-wprowadzania zwierząt;

- wjeżdżanie pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu

niezgodnego z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej;

- zaśmiecania obiektu;

- korzystania z boisk i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem;              

- przebywania na terenie boiska po ich zamknięciu.

15. Za bezpieczeństwo osób korzystających z boiska odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba ta 

zobowiązana jest każdorazowo do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń a w  

przypadku stwierdzenia uszkodzenia winna powiadomić pracownika obsługi GOSiR Jedlicze.

16. Użytkownicy boiska powinni stosować się do poleceń regulaminu i pracownika   

obsługi GOSiR Jedlicze 

17. Naruszenie  regulaminu  korzystania  z  boiska  skutkuje  usunięciem  z  obiektu  i  zakazem

korzystania z niego.

18. GOSiR  Jedlicze  nie  odpowiada  za  rzeczy  skradzione  oraz  wypadki  powstałe  w  trakcie

korzystania z boiska.

19. Wszystkie pozostałe reguły nie ujęte w regulaminie interpretowane będą zgodnie z zapisami

regulaminu hali widowiskowo – sportowej.

                                          Dyrektor

                                                                                                                 GOSiR Jedlicze


