
PROJEKT     

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …........................ 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia …........... 2017 r. 

 

 

REGULAMIN  

KORZYSTANIA ZE STADIONU W NADARZYNIE 

przy ulicy Żółwińskiej 20 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu w Nadarzynie przy ulicy Żółwińskiej 20. 

2. Administratorem  Stadionu jest Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. 

3. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem /Uchwała 

nr XI.127.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015 r./. 

4. Stadion jest przeznaczony do organizowania zawodów, zajęć sportowych, zajęć wychowania 

fizycznego, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych imprez. 

5. Stadion jest czynny codziennie od 8.00 do 20.00 w dni powszednie. W soboty, niedziele oraz 

święta Stadion udostępniony jest jedynie na czas trwania zawodów i w/w imprez. 

6. Osoby przebywające na terenie Stadionu muszą stosować się do niniejszego regulaminu i 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania  

się poleceniom pracownika GOS, służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela 

lub użytkownika. 

7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody administratora. 

8. Ze Stadionu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem  

i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność  

za grupę. 

9. Korzystanie z urządzeń sportowych Stadionu przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa 

się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą pracownika GOS  

lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu i urządzeń na własną 

odpowiedzialność. Osoby małoletnie, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na 

terenie Stadionu pod opieką osób dorosłych. 

10.  Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy, do którego 

obowiązków należy w szczególności: 

a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie porządku przed rozpoczęciem 

imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy, 

b) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub pod działaniem 

innego środka, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty 



wymienione  w pkt. 11. lit. a, 

c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożeń życia lub   

zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżeniu niszczenia mienia, 

d) zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie Stadionu, w szczególności 

dróg ewakuacyjnych, 

e) ustalenie z przedstawicielem GOS, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych  

dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc. 

      11. Zabrania się na terenie Stadionu:    

a) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec     

dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni,   

niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów  

zagrażających bezpieczeństwu uczestników zgromadzenia, 

b) przechodzenia przez ogrodzenia w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowania 

przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiając swobodne 

poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, 

służby ochrony inne osoby działające w imieniu organizatorów, 

c) zaśmiecania lub zanieczyszczania w inny sposób terenu Stadionu i jego obrzeży, 

d) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania  do takich 

 zachowań, 

e) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym  

lub po spożyciu środków odurzających, 

f) niszczenia  ławek, krzesełek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów, 

trawy na terenie Stadionu i jego obrzeżach, 

g) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla 

przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych, 

załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi, 

h) przebywania na Stadionie po jego zamknięciu, 

i) przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz 

organizatorzy imprez i obsługa Stadionu, 

j) wjeżdżania pojazdów na teren Stadionu bez zezwolenia obsługi, 

k) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych  używających psów jako 

przewodników oraz służb porządkowych i Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem 

organizowanych wystaw tych zwierząt, 

l) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

m) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub 



naruszających godność osobistą, 

n) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych 

lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku, 

o) umieszczania na budynku, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniu napisów, plakatów,  

reklam lub ogłoszeń - bez zgody administratora, 

p) prowadzenia sprzedaży towarów i prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody 

administratora. 

12. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych  w       

      ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.   

13. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nadarzyn. 

14. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność   

      ponosi użytkownik. 

15. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego    

      Regulaminu. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT     

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …......................... 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia …........... 2017 r. 

 

                

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 

W NADARZYNIE 

przy ulicy Żółwińskiej 41 

          

       1.  Regulamin określa zasady korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Nadarzynie przy    

            ulicy Żółwińskiej 41, dalej zwaną Hala.      

       2.  Administratorem  Hali  jest Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. 

       3.  Za korzystania z Hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

       4.  Hala jest przeznaczona do organizowania zawodów, zajęć sportowych, zajęć 

            wychowania fizycznego, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych 

            oraz innych imprez. 

       5.  Hala jest czynna codziennie od 7.10 do 22.00 w dni powszednie, z tym że w godz. 

            7.15-15.20 przeznaczona jest na zajęcia lekcyjne w Gimnazjum. W soboty i niedziele  

            oraz święta obiekt pozostaje w dyspozycji GOS. 

       6.  Nauczyciele i trenerzy opiekujący się młodzieżą odpowiadają za: 

a) bezpieczeństwo podopiecznych w trakcie zajęć, 

b) porządek i czystość w pomieszczeniach, z których korzystają. 

7. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek dbać o porządek i bezpieczeństwo uczniów w trakcie 

przerw. 

8. O wszelkich nieszczęśliwych wypadkach prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować 

pracownika GOS, a w przypadku zajęć lekcyjnych również Dyrektora Gimnazjum. 

9. Po godzinie 15.20 przebywanie dzieci i młodzieży na terenie obiektu i korzystanie  

z jego urządzeń jest dozwolone tylko w obecności  trenera lub nauczyciela. 

10. Wszyscy użytkownicy hali zobowiązani są do zmiany obuwia na sportowe (najlepiej na 

białej podeszwie). Dyrektor GOS w wyjątkowych przypadkach może zezwolić na 

przebywanie w sali, w obuwiu innym niż sportowe. 

11. Zawodnicy uprawiający gry zespołowe zobowiązani są zmiany obuwia na halowe. 

12. Wszyscy uczestnicy imprez sportowych zobowiązani są do zachowania czystości  

na obiekcie. 

13. W obuwiu wejściowym można przebywać tylko na halach, widowni i w pomieszczeniach 



sanitarnych. 

14.  Zawodnicy i opiekunowie grup przebierają się w szatniach. 

15.  Zabrania się: 

a) palenia papierosów, 

b) wnoszenia alkoholu, 

c) wprowadzania do sali: zwierząt, rowerów i innych pojazdów, 

d) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych, 

e) wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, 

f) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów, itp. 

16.  W przypadku zauważenia szkody materialnej, prowadzący zajęcia ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić pracownika GOS. 

17.  W przypadku organizacji imprezy przez podmioty z zewnątrz, pobiera się kaucję na poczet 

ewentualnych szkód, którą może odebrać po imprezie w przypadku niestwierdzenia 

zniszczeń. 

18.  W trakcie zawodów na parkiecie mogą przebywać wyłącznie: 

a) zawodnicy, ich trenerzy i kierownicy drużyn, 

b) obsługa medyczna, 

c) sędziowie 

d) ewentualnie pracownicy GOS jeśli wymaga tego sytuacja. 

19.  GOS nie ponosi  odpowiedzialność  za wypadki w czasie zajęć treningowych lub zawodów. 

      20.  Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nadarzyn. 

      21. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność      

 ponosi użytkownik. 

      22. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego 

 Regulaminu. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



PROJEKT     

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …........................ 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia …........... 2017 r. 

 

 

REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W NADARZYNIE 

przy ulicy Sitarskich 4 

          

       1. Regulamin określa zasady korzystania z Hali  Sportowej w Nadarzynie przy    

            ulicy Sitarskich 4, dalej zwaną Hala.      

       2. Administratorem  Hali  jest Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. 

       3. Za korzystania z Hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

       4. Hala jest przeznaczona do organizowania zawodów, zajęć sportowych, zajęć wychowania 

           fizycznego, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych          

           imprez. 

       5. Hala jest czynna codziennie od 8.00 do 22.00 w dni powszednie, z tym że w godz.  

 7.50-15.00 przeznaczona jest na zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej w Nadarzynie.  

 W soboty i niedziele oraz święta obiekt pozostaje w dyspozycji GOS. 

       6. Nauczyciele i trenerzy opiekujący się młodzieżą odpowiadają za: 

a) bezpieczeństwo podopiecznych w trakcie zajęć, 

b) porządek i czystość w pomieszczeniach, z których korzystają. 

7. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek dbać o porządek i bezpieczeństwo uczniów w trakcie 

przerw. 

8. O wszelkich nieszczęśliwych wypadkach prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować 

pracownika GOS, a w przypadku zajęć lekcyjnych również Dyrektora Szkoły Podstawowej. 

9. Po godzinie 15.00 przebywanie dzieci i młodzieży na terenie obiektu i korzystanie z jego 

urządzeń jest dozwolone tylko w obecności trenera lub nauczyciela. 

10.  Wszyscy użytkownicy hali zobowiązani są do zmiany obuwia na sportowe (najlepiej  

 na białej podeszwie). Dyrektor GOS w wyjątkowych przypadkach może zezwolić  

 na przebywanie w sali, w obuwiu innym niż sportowe. 

11.  Zawodnicy uprawiający gry zespołowe zobowiązani są zmiany obuwia na halowe. 

12.  Wszyscy uczestnicy imprez sportowych zobowiązani są do zachowania czystości  

 na obiekcie. 

13.  W obuwiu wejściowym można przebywać tylko na holach, widowni i w pomieszczeniach 



sanitarnych. 

14.  Zawodnicy i opiekunowie grup przebierają się w szatniach. 

15.  Zabrania się: 

a) palenia papierosów, 

b) wnoszenia alkoholu, 

c) wprowadzania do sali: zwierząt, rowerów i innych pojazdów, 

d) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych, 

e) wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, 

f) malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów, itp. 

16. W przypadku zauważenia szkody materialnej, prowadzący zajęcia ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić pracownika GOS. 

17. W przypadku organizacji imprezy przez podmioty z zewnątrz, pobiera się kaucję na poczet 

ewentualnych szkód, którą może odebrać po imprezie w przypadku niestwierdzenia 

zniszczeń. 

18. W trakcie zawodów na parkiecie mogą przebywać wyłącznie: 

a) zawodnicy, ich trenerzy i kierownicy drużyn, 

b) obsługa medyczna, 

c) sędziowie, 

d) ewentualnie pracownicy GOS jeśli wymaga tego sytuacja. 

19. GOS nie ponosi odpowiedzialność za wypadki w czasie zajęć treningowych lub zawodów. 

20. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nadarzyn. 

21. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność 

ponosi użytkownik. 

22. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT     

 Załącznik  Nr 4 do Uchwały Nr …......................... 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia …........... 2017 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W NADARZYNIE 

przy ulicy Sitarskich 4 

          

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Nadarzynie przy  

ulicy Sitarskich 4.      

2. Administratorem  Boiska jest Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. 

3. Za korzystania z Boiska pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

4. Boisko jest przeznaczona do organizowania zawodów, zajęć sportowych, zajęć wychowania 

fizycznego, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych 

imprez. 

5. Boisko jest czynna codziennie od 8.00 do 22.00 w dni powszednie, z tym że w godz.  

8.00 - 15.00  przeznaczona jest na zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej w Nadarzynie. 

6. W soboty i niedziele oraz święta obiekt pozostaje w dyspozycji GOS. 

7. Nauczyciele i trenerzy opiekujący się młodzieżą odpowiadają za: bezpieczeństwo 

podopiecznych w trakcie zajęć porządek i czystość na obiekcie,     

8. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego  

oraz obuwia sportowego. 

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

z ich przeznaczeniem zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

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

 np. rowerów, motorowerów, rolek, deskorolek itp. 

c) niszczenia urządzeń i płyty boiska, 

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz żucia gumy, 

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych  i metalowych, 

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

i) wprowadzania zwierząt. 

10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych przedstawiciel GOS może zabronić 



korzystania z obiektu. 

11.  Rozstrzygnięcie dotyczące korzystania z boiska podejmuje przedstawiciel GOS, który  

 w szczególności od sytuacji może: 

a) nakazać zmianę obuwia i stroju, 

b) zwrócić uwagę niewłaściwego zachowania, niezgodnego z regulaminem, 

c) nakazać opuszczenie terenu boiska, 

d) umożliwi ć rezerwację i przygotowanie boiska do danej dyscypliny. 

      12. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nadarzyn.  

      13. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność   

 ponosi użytkownik. 

      14. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego  

            Regulaminu. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROJEKT     

 Załącznik  Nr 5 do Uchwały Nr …......................... 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia …........... 2017 r. 

 

 

REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NADARZYNIE 

przy ulicy Sitarskich 4 

          

        

        1. Regulamin określa zasady korzystania z kortu tenisowego w Nadarzynie przy ulicy 

           Sitarskich 4.      

        2. Administratorem  kortu  jest Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. 

        3. Za korzystania z kortu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

        4. Kort jest przeznaczona do organizowania zawodów, zajęć sportowych, zajęć wychowania 

           fizycznego, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych    

           imprez. 

        5. Kort jest czynny w sezonie codziennie od  8.00 do zmierzchu, z tym że w dni powszednie          

 w godz. 8.00-15.00 przeznaczony jest na zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej  

 w Nadarzynie. W soboty i niedziele oraz święta obiekt pozostaje w dyspozycji GOS. 

       6. Obsługą i wynajmem kortu zajmują się pracownicy GOS. 

        7. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej. 

        8. Nauczyciele i trenerzy opiekujący się młodzieżą odpowiadają za: 

a) bezpieczeństwo podopiecznych w trakcie zajęć, 

b) porządek i czystość na obiekcie. 

 9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu tylko pod opieką nauczyciela, trenera  

      lub prawnego opiekuna. 

       10. Warunkiem korzystania z kortu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz          

             obuwia sportowego. 

      11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kortu zgodnie  

    z jego przeznaczeniem zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk     

np. rowerów, motorowerów, rolek, deskorolek itp. 

c) niszczenia urządzeń i płyty kortu, 



d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, palenia tytoniu, spożywania alkoholu 

oraz żucia gumy, 

e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

f) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

g) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

h) wprowadzania zwierząt. 

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych przedstawiciel GOS może zabronić    

korzystania z obiektu. 

13. Rozstrzygnięcie dotyczące korzystania z boiska podejmuje przedstawiciel GOS, który w   

            szczególności od sytuacji może: 

a) nakazać zmianę obuwia i stroju, 

b) zwrócić uwagę niewłaściwego zachowania, niezgodnego z regulaminem, 

c) nakazać opuszczenie terenu kortu, 

d) umożliwi ć rezerwację i przygotowanie kortu do gry.  

     14. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nadarzyn. 

     15. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność  

           ponosi użytkownik. 

     16. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego   

    Regulaminu. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              PROJEKT     

 Załącznik  Nr 6 do Uchwały Nr …......................... 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia …........... 2017 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK DO SIATKÓWKI PLA ŻOWEJ 

W NADARZYNIE 

przy ulicy Żółwińskiej 41 

 

      1.   Regulamin określa zasady korzystania z boisk do siatkówki plażowej w Nadarzynie przy    

            ulicy Żółwińskiej 20, dalej zwanymi boiskami do plażówki.      

      2.   Administratorem  boisk do plażówki  jest Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. 

3. Korzystania z boisk do plażówki jest bezpłatne. 

4. Boiska do plażówki są przeznaczona do organizowania zawodów, zajęć sportowych, 

zajęć wychowania fizycznego, imprez sportowych, rekreacyjnych. 

5. Boiska do plażówki są czynne w sezonie codziennie od 8.00 do zmierzchu w dni 

powszednie, z tym że w godz. 8.00 - 15.00 przeznaczone są na zajęcia lekcyjne  

w Gimnazjum. W soboty i niedziele oraz święta obiekt pozostaje w dyspozycji GOS. 

6. Nauczyciele i trenerzy opiekujący się młodzieżą odpowiadają za: 

a) bezpieczeństwo podopiecznych w trakcie zajęć, 

b) porządek i czystość w na obiekcie, 

c) wszelkich nieszczęśliwych wypadkach prowadzący zajęcia ma obowiązek 

poinformować pracownika GOS, a w przypadku zajęć lekcyjnych również Dyrektora 

Gimnazjum. 

7. Po godzinie 15.00 przebywanie dzieci i młodzieży na terenie obiektu i korzystanie 

z jego urządzeń jest dozwolone tylko w obecności trenera albo nauczyciela lub prawnego 

opiekuna. 

8. Wszyscy uczestnicy imprez sportowych zobowiązani są do zachowania czystości  

na obiekcie. 

9. Zabrania się na terenie boisk do plażówki: 

a) palenia papierosów, 

b) wnoszenia alkoholu, 

c) wprowadzania na teren obiektu: zwierząt, rowerów oraz innych pojazdów, 

d) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych, 

e) wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. 

10.  W przypadku zauważenia szkody materialnej, prowadzący zajęcia lub użytkownik   

ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracownika GOS. 



11.  Na obiekcie obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 

12.  Korzystającym z boiska do siatkówki plażowej nie przysługuje szatnia i natryski. 

13.  Po zakończenie zajęć należy uporządkować obiekt, zabezpieczyć znajdujący  

się na nim sprzęt oraz zamknąć furtkę wejściową. 

14.  Zabrania się wnoszenia i wrzucania na teren boisk do piłki siatkowej plażowej napojów  

w szklanych opakowaniach. 

15.  Rozstrzygnięcie dotyczące korzystania z boiska podejmuje przedstawiciel GOS, 

 który w szczególności od sytuacji może: 

a) zwrócić uwagę niewłaściwego zachowania, niezgodnego z regulaminem, 

b) nakazać opuszczenie terenu boiska, 

c) umożliwi ć rezerwację i przygotowanie boiska do danej dyscypliny. 

           17. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nadarzyn. 

           18. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność       

                 ponosi użytkownik. 

           19. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego      

                 Regulaminu. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

                                                                                                         Załącznik  Nr 7 do Uchwały Nr……………..... 

                                                                                                    Rady Gminy Nadarzyn  z dnia ………….. 2017 r. 

 

R E G U L A M I N  

Korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych 

„ORLIK 2012” w RU ŚCU 

 

          1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Ruścu, dalej 

                zwanym „Orlik 2012” w Ruścu. 

             2. Administratorem   „Orlika 2012” w Ruścu jest Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. 

             3. Korzystanie z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” jest bezpłatne, dopuszcza się możliwość 

                rezerwacji korzystania z obiektu, u kierownika obiektu,  nie częściej niż raz w tygodniu, na czas 

                nie dłuższy niż 2 godziny, dopuszcza się wydłużenie czasu rezerwacji /turnieje, festyny/. 

              4. Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Ruścu jest przeznaczony do organizowania zawodów, 

                 zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego, imprez sportowych, rekreacyjnych. 

              5. „Orlik 2012” w Ruścu jest czynny w sezonie, codziennie od 8:00 do 21:00 w dni powszechne, z 

                 tym że w godz. 8:00 – 16:00 jest udostępniony na zajęcia lekcyjne Szkole Podstawowej w Ruścu. 

              6. W soboty niedziele oraz święta, jak również w okresie wakacji i ferii zimowych obiekt pozostaje 

                  w dyspozycji GOS. 

              7. Nauczyciele, trenerzy opiekujący się dziećmi i młodzieżą odpowiadają za bezpieczeństwo    

                  podopiecznych w trakcie zajęć, porządek i czystość na obiekcie. 

              8. O wszelkich nieszczęśliwych wypadkach prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować 

                  pracownika GOS, a w przypadku zajęć lekcyjnych również Dyrektora Szkoły. 

              9. Po godzinie 16:00 przebywanie dzieci i młodzieży na terenie obiektu i korzystanie z jego urządzeń 

                 jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela, trenera lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą za 

                 nie pełną  odpowiedzialność. 

     10. Wszyscy uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do zachowania czystości na obiekcie. 

            11. Zabrania się na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” w Ruścu: 

a) palenia papierosów, wnoszenia i picia alkoholu, dopalaczy, narkotyków, 

b) wstępu osobom będących  pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających, 

c) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych, 

d) wprowadzania na teren obiektu: zwierząt, rowerów oraz innych pojazdów, 

e) używania butów sportowych na wysokich i metalowych korkach lub kolcach, 

f) zakłócania porządku, używania wulgarnych słów, przeszkadzania w zajęciach lub grze. 



             12.W przypadku zauważenia szkody materialnej, prowadzący zajęcia lub użytkownik ma obowiązek 

                  niezwłocznie powiadomić pracownika GOS. 

             13. Na obiekcie obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 

             14. Korzystającym z boiska Orlik przysługuje włączenie światła po zmierzchu, tylko jeśli liczba 

                   uczestników zajęć wynosi 10 osób lub więcej.                                                                      

             15. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować obiekt, zabezpieczyć znajdujący się na nim sprzęt. 

             16. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu napojów w szklanych opakowaniach. 

             17. Rozstrzygnięcie dotyczące korzystania z obiektu podejmuje przedstawiciel GOS, który 

                   szczególności od sytuacji może: 

a) nakazać zmianę obuwia i stroju, /obowiązuje obuwie z małymi korkami z tworzywa 

sztucznego oraz obuwie typu halowego/, 

b) zwrócić uwagę niewłaściwego zachowania, niezgodnego z Regulaminem, 

c) nakazać opuszczenie terenu obiektu, 

d) umożliwi ć rezerwację i przygotowanie boiska do danej dyscypliny. 

               18. Grupy zorganizowane osób pełnoletnich biorą na siebie pełną odpowiedzialność za   

                     bezpieczeństwo osób i mienia w czasie prowadzonych zajęć. 

               19. Administrato r nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu 

                     wynikłe z nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

               20. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące 

                    własność użytkowników. 

               21. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, 

                     zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wymiany. 

                22. W uzasadnionych wypadkach pracownik GOS może wezwać ochronę lub służby mundurowe 

                      /policję, straż gminną/. 

                23. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Nadarzynie. 

                24. Wejście i korzystanie z obiektu „Orlik 2012” jest jednoznaczne z akceptacja zapisów niniejszego 

                      Regulaminu. 

 

           

                                                                                                                                                                              

 

 

 



                                                                                                        PROJEKT                     

                                                                                                         Załącznik  Nr 8 do Uchwały Nr……………..... 

                                                                                                        Rady Gminy Nadarzyn z dnia ………….. 2017 r. 

 

R E G U L A M I N  

Korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych 

„ORLIK 2012” w KOSTOWCU 

          1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Kostowcu, dalej 

                zwanym „Orlik 2012” w Kostowcu. 

             2. Administratorem   „Orlika 2012” w Kostowcu jest Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. 

             3. Korzystanie z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” jest bezpłatne, dopuszcza się możliwość 

                rezerwacji korzystania z obiektu, u kierownika obiektu,  nie częściej niż raz w tygodniu, na czas 

                nie dłuższy niż 2 godziny, dopuszcza się wydłużenie czasu rezerwacji /turnieje, festyny/. 

              4. Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w  Kostowcu jest przeznaczony do organizowania zawodów, 

                 zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego, imprez sportowych, rekreacyjnych. 

              5. „Orlik 2012” w  Kostowcu jest czynny w sezonie, codziennie od 8:00 do 22:00 w dni powszechne, z tym 

                 że w godz. 8:00 – 15:00 jest udostępniony na zajęcia lekcyjne Szkole Podstawowej w Kostowcu. 

              6. W soboty niedziele oraz święta, jak również w okresie wakacji i ferii zimowych obiekt pozostaje 

                  w dyspozycji GOS. 

              7. Nauczyciele, trenerzy opiekujący się dziećmi i młodzieżą odpowiadają za bezpieczeństwo podopiecznych  

                  w trakcie zajęć, porządek i czystość na obiekcie. 

              8. O wszelkich nieszczęśliwych wypadkach prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować 

                  pracownika GOS, a w przypadku zajęć lekcyjnych również Dyrektora Szkoły. 

              9. Po godzinie 16:00 przebywanie dzieci i młodzieży na terenie obiektu i korzystanie z jego urządzeń 

                  jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela, trenera lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą 

                 za nie pełną odpowiedzialność. 

            10. Wszyscy uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do zachowania czystości na obiekcie. 

            11. Zabrania się na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” w Kostowcu: 

a) palenia papierosów, wnoszenia i picia alkoholu, dopalaczy, narkotyków, 

b) wstępu osobom będących  pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających, 

c) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych, 

d) wprowadzania na teren obiektu: zwierząt, rowerów oraz innych pojazdów, 

e) używania butów sportowych na wysokich i metalowych korkach lub kolcach, 

f) zakłócania porządku, używania wulgarnych słów, przeszkadzania w zajęciach lub grze. 

             12. W przypadku zauważenia szkody materialnej, prowadzący zajęcia lub użytkownik ma obowiązek 



                   niezwłocznie powiadomić pracownika GOS. 

             13. Na obiekcie obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 

             14. Korzystającym z boiska Orlik przysługuje włączenie światła po zmierzchu, tylko jeśli liczba 

                   uczestników zajęć wynosi 10 osób lub więcej.                                                                      

             15. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować obiekt, zabezpieczyć znajdujący się na nim sprzęt. 

             16. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu napojów w szklanych opakowaniach. 

             17. Rozstrzygnięcie dotyczące korzystania z obiektu podejmuje przedstawiciel GOS, który 

                   szczególności od sytuacji może: 

a) nakazać zmianę obuwia i stroju /obowiązuje obuwie z małymi korkami z tworzywa 

sztucznego oraz obuwie typu halowego/, 

b) zwrócić uwagę niewłaściwego zachowania, niezgodnego z Regulaminem, 

c) nakazać opuszczenie terenu obiektu, umożliwi ć rezerwację i przygotowanie boiska do danej 

dyscypliny. 

               18. Grupy zorganizowane osób pełnoletnich biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

                    osób i mienia w czasie prowadzonych zajęć. 

               19. Administrato r  nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe 

                    z nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

               20. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące 

                    własność użytkowników. 

               21. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, 

                     zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wymiany. 

                22. W uzasadnionych wypadkach pracownik GOS może wezwać ochronę lub służby mundurowe 

                      /policję, straż gminną/. 

                23. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Nadarzynie. 

                24. Wejście i korzystanie z obiektu „Orlik 2012” jest jednoznaczne z akceptacja zapisów niniejszego 

                      Regulaminu. 

 

                 

                   

                

 

 

 

 


