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REGULAMIN BOISKA DO SIATKÓWKI PLA ŻOWEJ 
KOMPLEKSU BASENÓW LETNICH 

PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 1 W STRZENIÓWCE 

Część ogólna 

1. Boisko do siatkówki plażowej jest ogólnodostępnym obiektem Kompleksu Basenów 
Letnich, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. 

2. Boisko czynne jest w sezonie letnim w godzinach 10.00 – 18.00. 
3. Z boiska do siatkówki plażowej, korzystać mogą wszyscy uczestnicy posiadający 

ważny bilet wstępu na teren Kompleksu Basenów Letnich. 
4. Każda osoba korzystająca z boiska do siatkówki plażowej jest zobowiązana 

do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom. 
5. Dzieci poniżej 12 lat mogą korzystać z boiska do siatkówki plażowej tylko pod opieką 

rodziców bądź opiekunów prawnych. 
6. Z boiska do siatkówki plażowej należy korzystać w strojach sportowych bez obuwia lub 

w obuwiu sportowym, na płaskiej podeszwie 
7. Kierownictwo Kompleksu Basenów Letnich może czasowo ograniczyć wstęp na boisko 

ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych 
prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

8. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane przed wejściem na teren boiska 
do siatkówki plażowej zobowiązane są zgłosić się do Kierownika Kompleksu Basenów 
Letnich lub upoważnionego pracownika i uzgodnić warunki korzystania. 

9.  Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu 
lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu boiska do siatkówki 
plażowej, w szczególności: 

• wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych 
przedmiotów, 

• wprowadzanie pojazdów (rowerów, wózków, skuterów itp.) oraz innych przedmiotów 
utrudniających komunikację na terenie kompleksu i mogących zniszczyć nawierzchnię 
boiska, 

• przechodzenie przez ogrodzenie, 
• wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
• załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami. 

10. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
11. Osoby przebywające na terenie boiska do siatkówki plażowej i naruszające porządek 

publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące 
się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych 
lub pracowników Kompleksu Basenów Letnich mogą zostać usunięte z terenu obiektu, 
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego 
i cywilnego. 



Postanowienia końcowe 

1. Skorzystanie z boiska może być czasowo ograniczone w przypadku dużej frekwencji 
zagrażającej bezpieczeństwu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem 
Kompleksu Basenów Letnich GOS w Nadarzynie decyzje podejmuje Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. 

 


