
                                              REGULAMIN PORZĄDKOWY 

             KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „TORKACIK” 

 

 

 

Zespół boisk sportowych „Torkacik” służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz 

dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej 

przeznaczony dla społeczności lokalnej. 

 

Zespół Boisk Sportowych „Torkacik” zwany dalej obiektem, prowadzony  jest w imieniu 

Gminy Bytom przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bytomiu przy ul. Parkowej 1. 

  

1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu. 

2. Boiska są czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00. 

3. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram. 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na warunki 

techniczne lub inne. 

5. Korzystanie z infrastruktury obiektu jest bezpłatne. 

6. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u pracownika obsługi. 

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

       sportowego. 

9.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z                          

ich  przeznaczeniem zabrania się: 

a)  używania butów piłkarskich na korkach, 

b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego  przeznaczeniem boisk, np. 

rower, motorower, deskorolka, rolki, itp., 

c)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk, 

d)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e)  palenia tytoniu,  

f)  spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, 

g)  spożywania słonecznika, 

h)  zaśmiecania, wnoszenia napojów w szklanych opakowaniach, 

i)  przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

j)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

k)  wprowadzania zwierząt, 

l)  korzystania z infrastruktury bez zgody pracownika obsługi. 

10.OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z  

obiektu. 

11.  OSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, 

12. Użytkownicy korzystający z obiektu są odpowiedzialni za wyrządzone szkody, 

powstałe na wskutek ich działania. 

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z obiektu 

decyduje pracownik obsługi. 

14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania wyżej wymienionego 

regulaminu, a w szczególności do uwag pracownika obsługi obiektu. 

 

                                                                                                        Dyrektor 

                                                                                           Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                                                                                                        w Bytomiu 



 

 


