
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z  BOISKA SPORTOWEGO 

W Nieszczycach

1. Boisko sportowe w Nieszczycach (dz. nr 94/38), jest własnością Gminy Rudna, zarządzanym 
przez Chobieński Ośrodek Kultury z siedzibą w Chobieni, przy ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, 
Tel. 076 8439-519, 76 8439-509.

2. Nadzór nad obiektem sprawuje Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury.
3. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, rozgrywek sportowych i treningowych, 

oraz innych imprez kulturalnych oraz sportowo- rekreacyjnych. 
4. Obiekt sportowy czynny jest codziennie w godz. od 8.00 do 20.00.
5. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie sportowym odpowiada organizator imprezy. 
6. Korzystający z obiektu sportowego ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia 

i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, wiaty dla zawodników, trybuny dla kibiców i inne
wykorzystywane pomieszczenia).

7. Osoby pozostające na obiekcie sportowym przebywają na własną odpowiedzialność.
8. Za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
9. Zabrania się:

- korzystania z obiektu niezgodnie z przeznaczeniem,
- niszczenia i dewastacji urządzeń, terenów zielonych,
- przebywania na płycie boiska innych osób niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie 

oraz organizatorzy imprez i obsługa boiska,
- sprzedaży oraz spożywania alkoholu, palenia papierosów i stosowania środków 

odurzających,
- wjeżdżania pojazdami na teren obiektów sportowych bez zezwolenia obsługi CHOK,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych i zaśmiecania terenu boiska,
- wprowadzania psów i innych zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających 

psów jako przewodników),
- wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, 

świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, broni, niebezpiecznych narzędzi, 
butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu 
innych uczestników zgromadzenia.

10. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi proszę składać osobiście u Dyrektora 
Chobieńskiego Ośrodka Kultury lub w zeszycie skarg i wniosków w siedzibie CHOK. 

W przypadku zauważenia zagrożenia należy powiadomić służby ratunkowe:
 999 - Pogotowie Ratunkowe
 998 - Straż Pożarna
 997 -  Policja

OSOBY  NARUSZAJĄCE  ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  I  PORZĄDKU
NA  BOISKU  SPORTOWYM  BĘDĄ  POCIĄGNIĘTE  DO  ODPOWIEDZIALNOŚCI
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