
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ W CELESTYNOWIE 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej. Właścicielem boiska do siatkówki 
plażowej jest Gmina Celestynów. Administratorem obiektu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Celestynowie. 

2. Osoba korzystająca z boiska do siatkówki plażowej w Celestynowie jest zobowiązana do 
zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania go. Rozpoczęcie korzystania oznacza 
akceptację regulaminu. 

3. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 

4. Boisko czynne jest w sezonie letnim codziennie w godzinach 8.00 - 21.00. 

5. W dni powszednie w godz. od 8:00 do 16:00 boisko udostępnione jest przed wszystkim na realizację zadań 
dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych z 
terenu Gminy Celestynów. 

6. Dzieci przed ukończeniem 13-go roku życia powinny korzystać z boiska pod opieką osób pełnoletnich. 

7. Osoby korzystające z boiska mają prawo wnieść na jego teren własny sprzęt sportowy przeznaczony 
wyłącznie do uprawiania siatkówki plażowej, pod warunkiem wcześniejszego zdezynfekowania tego sprzętu 
własnymi środkami. 

8. Z boiska do siatkówki plażowej należy korzystać w stroju sportowym oraz obuwiu sportowym. 

9. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, zawody lub 
zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem, 
na terenie obiektu zabrania się: 

a. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, 
motorower, deskorolka, rolki itp. które utrudniałyby komunikację i mogłyby zniszczyc nawierzchnię 
obiektu, 

b. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

c. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

d. palenia pierosów i e-papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających 

e. zaśmiecania, 
f. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 
g. wprowadzania zwierząt, 

h. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 
11. Za zniszczenia i zanieczyszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska odpowiedzialność materialną 

ponoszą osoby korzystające. 

12. Wyposażenie i sprzęt znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 

13. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

14. Osoby przebywajace na terenie boiska do siatkówki plażowej i naruszajace porządek publiczny, dobre 
obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także niestosujące się do przepisów niniejaszego regulaminu i 
do zaleceń służb porządkowych lub pracowników administratora mogą zostać usunięte z terenu obiektu.   

15. Za przedmioty pozostawione w na terenie boiska administrator nie ponosi odpowiedzialności. 
16. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga właściciel obiektu w oparciu o przepisy 

kodeksu cywilnego. 

17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego 
regulaminu. 



18. Przed rozpoczęciem korzystania z obiektu sportowego, korzystający/trener/nauczyciel/instrukotr sprawdza 
stan boiska i sprzetu sportowego. 
 

 


