
Regulamin korzystania z kompleksu boisk wielofunkcyjnych 
ze sztuczną nawierzchnią

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk wielofunkcyjnych, zwanych dalej 
obiektem oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. Administratorem obiektu, zwanym dalej Zarządcą, jest Gmina Gorzyce - Gminny Ośrodka 
Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, której przedstawicielem na terenie obiektu 
jest animator sportu zwany dalej Animatorem.
3. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej 
użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich 
poleceń.
4. Wszystkich przebywających na obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP,
przepisów p. poż., ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i jego 
otoczenia.
5. Obiekt obejmuje:
a) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
b) boisko wielofunkcyjne: do piłki koszykowej, do piłki siatkowej, do tenisa ziemnego,
c) zaplecze socjalno-szatniowe,
d) siłownię plenerową.
6. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
7. Obiekt i jego otoczenie są objęte monitoringiem wizyjnym.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

Podstawowe zasady korzystania z obiektu

1. Korzystanie z obiektu jest:
a) bezpłatne dla:
szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Gorzyce; dzieci i 
młodzieży do 18 roku życia korzystających z kompleksu indywidualnie lub pod opieką gminnych 
klubów sportowych, organizacji pozarządowych, rad sołeckich,
b) odpłatne dla:
podmiotów gospodarczych, klubów i stowarzyszeń sportowych, osób dorosłych, nieformalnych grup
seniorów, grup mieszanych ( z przewagą osób powyżej 18 roku życia).
2. Obiekt jest ogólnodostępny, w pierwszej kolejności dla użytkowników, którzy dokonali rezerwacji
oraz odpłatności zgodnie z cennikiem GOTSiR Nautica według poniższego harmonogramu:
a) w okresie od 01 marca do 30 listopada:
w dni robocze, poniedziałek-piątek w godz. od 10:00 do 21:00,
b) w pozostałych terminach (okres zimowy, soboty, niedziele, święta, inne godziny – tylko na 
zamówienie),
c) Zarządca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania, odwołania 
rezerwacji z uwagi na inne działania w szczególności związane z jego misją, w sytuacji 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii, wprowadzenia zajęć odpłatnych.
3. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
4. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe o miękkiej, 
czystej i płaskiej podeszwie.
5. Rezerwacja obiektu – wyłącznie elektroniczna poprzez stronę www.nautica-gorzyce.pl:



a) rezerwacjami kieruje Animator, w dni robocze - poniedziałek-piątek w godz. od 15:00 do 21:00,
b) możliwość rezerwacji obiektu istnieje jeżeli z wnioskiem elektronicznym do Animatora wystąpi 
określona grupa licząca co najmniej 10 osób, minimum 3 dni robocze wcześniej.
c) maksymalny okres rezerwacji - do 30 dni, maksymalny czas rezerwacji w danym dniu - 2 
godziny,

Podstawowe obowiązki użytkowników

1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
2. Stosowanie się do poleceń Animatora/ Zarządcy.
3. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
5. Niezwłoczne informowanie Animatora/ Zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, 
kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

Zasady korzystania z zaplecza socjalno-szatniowego

1. Szatnie wraz z toaletami i prysznicami znajdujące się na obiekcie są dostępne dla użytkowników (
kluczami dysponuje Animator) według poniższego harmonogramu:
a) w okresie od 01 marca do 30 listopada:
od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 21:00;
b) w pozostałych terminach wyłącznie na zamówienie;
2. Korzystający z szatni zobowiązani są do:
a) przestrzegania porządku i dbania o czystość,
b) sprawdzenia po wejściu do szatni stanu faktycznego szatni i zgłoszenia wszelkich usterek 
Animatorowi.
3. Rzeczy wartościowe mogą być przechowywane po uprzednim uprzedzeniu Animatora i przyjęciu 
ich przez Animatora na przechowanie,

Czynności zakazane

Na terenie obiektu bezwzględnie zakazuje się:
1. Przebywania poza godzinami jego otwarcia.
2. Przebywania po zmroku osobom poniżej 15 roku życia bez opiekuna.
3. Komercyjnego wykorzystania obiektu bez uzgodnienia z Zarządcą np. prowadzenie odpłatnych 
zajęć dla dzieci zgłaszając rezerwację bezpłatną.
4. Przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwym.
5. Wnoszenia na teren boisk materiałów/ przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków 
itp. wykonanych z kruchego, pękającego/ twardego materiału oraz wprowadzania zwierząt.
6. Używania obuwia lub innego sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk, 
w szczególności obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi/plastikowymi lub kolcami.
7. Wchodzenia na ogrodzenie lub urządzenia sportowe, trawniki wokół ogrodzenia.
8. Dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników.
9. Spożywania na płytach boisk żywności, napojów.
10. Na całym obiekcie: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, substancji odurzających, żucie 
gumy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Animator może odmówić wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy 
nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika.



2. W uzasadnionych przypadkach Animator może wezwać służby mundurowe, w szczególności 
Policję.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania 
się do postanowień niniejszego Regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
b) za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników pozostawione w 
miejscach do tego nie przeznaczonych.
5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu/ jego wyposażenia, 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany w terminie bez zbędnej zwłoki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie uwagi, wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje 
Zarządca w godzinach urzędowania sekretariatu GOTSiR Nautica, ul. Bogumińska 31( 1 piętro 
w obiekcie pływalni ).

KONTAKT DO ZARZĄDCY GOTSiR „Nautica”  
(32) 45 14 634

sekretariat@nautica-gorzyce.pl

PAMIĘTAJ!

TELEFONY ALARMOWE
999 Pogotowie Ratunkowe

998 Straż Pożarna
997 Policja

112 z telefonu komórkowego

                                                                                                                                                              
 


