
Regulamin Obiektu 

Boisko Wielofunkcyjne- Gdańsk Chełm  ul. Madalińskiego 

Gdański Ośrodek Sportu 

 

§1 

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Boisku wielofunkcyjnym należy przez to rozumieć obiekt małej 

architektury stanowiący boisko wielofunkcyjne będące własnością 

Gminy Miasta Gdańsk 

b) Administratorze - należy przez to rozumieć Gdański Ośrodek  Sportu z 

siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 29; 

c) Użytkowniku –należy przez to rozumieć osoby korzystające z Boiska 

Wielofunkcyjnego 

d) Regulaminie –niniejszy akt określający zasady korzystania z Boiska 

Wielofunkcyjnego 

§ 2 

Postanowienia Ogólne 

 

1.Boisko ogólnodostępne, przeznaczone jest do użytkowania w zakresie 

gry w piłkę ręczną, nożną i koszykówkę. Osoby przebywające na jego 

terenie są zobowiązane do przestrzegania postanowień przedmiotowego 

Regulaminu. 

 

2.Dzieci ,które nie ukończyły trzynastu lat oraz osoby 

ubezwłasnowolnione mogą przebywać na terenie Boiska tylko w 

obecności opiekuna prawnego -osoby pełnoletniej. Dzieci które 

ukończyły  trzynaście lat mogą przebywać na terenie Boiska  

samodzielnie tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. W  przypadku 

stwierdzenia, że zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla niego i 



innych osób korzystających z Boiska, Zarządca lub jego przedstawiciel jest 

uprawniony do wezwania rodzica, opiekuna prawnego lub Policji 

3. Po  godzinie 22.00 obowiązuje  cisza nocna. 

 

§3 

Zakazy 

 

1. Na terenie Boiska obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 

alkoholu oraz innych substancji odurzających. 

2. Zabrania się w szczególności: 

a. – dewastowania urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz        

niszczenia nawierzchni boiska, ławek , ogrodzeń i piłkochwytów. 

b.  –zaśmiecania terenu 

c.  –zakłócania  spokoju i porządku publicznego. 

d.  –palenia  ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i innych 

substancji chemicznych. 

e. –jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach, hulajnogach itp. 

f. Wprowadzania  zwierząt. 

g. Przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia  tytoniu. 

h. Użytkowania Boiska w obuwiu powodującym niszczenie nawierzchni 

syntetycznej  

        

 

§4 

Odpowiedzialność 

1.Administrator Boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w    

następstwie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania z 

Boiska w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

2. Za szkody  powstałe na  skutek nieprawidłowego korzystania z Boiska 

odpowiadają użytkownicy ,a  w przypadku nieletnich ich opiekunowie lub 

rodzice. 



3. Administrator Boiska zastrzega sobie prawo dochodzenia naprawienia szkody 

bezpośrednio od  sprawcy szkody. 

 

 

5.Wszelkie informacje o uszkodzeniach i zauważalnych nieprawidłowościach 

można  zgłaszać do Administratora Obiektu tel. 58 302 62 75 lub e-mail: 

biuro@sportgdansk.pl 

Administratorem Boiska jest Gdański Ośrodek Sportu 

80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 

                              

Telefony alarmowe 

Telefon Ratunkowy ogólny( pomoc  z tel. komórkowego)- 112  

Policja 997 

Pogotowie Ratunkowe – 999 

Straż Pożarna-998  

Straż Miejska 986 

 

 

 

 

                                      

Telefony alarmowe 

Telefon Ratunkowy- 112 – Policja-997 



Pogotowie Ratunkowe – 999 

Straż Pożarna-998 – Straż Miejska 986 

 

 

 


