
Regulamin korzystania z kompleksu Rekreacyjno – Sportowego 

przy Szkole Podstawowej nr 45 w Białymstoku 

1. Kompleks rekreacyjno - sportowy jest obiektem stanowiącym własność Gminy Białystok 

zradzanym prze Administratora. 

2. Obiekt jest monitorowany. 

3. Z obiektu można korzystać w godzinach zgodnych z informacją umieszczoną przy wejściu 

do obiektu. 

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

5. Dzieci poniżej 14 lat mogą korzystać z obiektu rekreacyjno - sportowego tylko pod opieką 

opiekunów. 

6. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz o 

nieprawidłowej pracy urządzeń bądź ich uszkodzeniu, należy bezwzględnie powiadomić 

Administratora. 

7. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 

przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości. 

8. Zastrzega się możliwość wyłączenia urządzeń czy boiska z użytkowania, w szczególności w 

przypadku konieczności napraw i konserwacji. 

9. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych 

użytkowników oraz stanowi sanitarno - higienicznemu obiektu rekreacyjno - sportowego, 

w szczególności: 

 wnoszenie i spożywanie alkoholu oraz środków odurzających, 

 palenie wyrobów tytoniowych, 

 wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych 

niebezpiecznych przedmiotów, 

 niszczenie ławek, ogrodzenia, koszy oraz innych urządzeń oraz drzew, krzewów, 

trawy na terenie kompleksu 

 zaśmiecanie i zanieczyszczanie obiektu, 

 wzniecanie ognia, rozpalanie grilla, używanie rac i innych materiałów 

pirotechnicznych, 

 umieszczanie na terenie obiektu napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń - bez 

pisemnej zgody Administratora, 

 prowadzenie - bez posiadania stosownych uprawnień i pisemnej zgody 

Administratora - sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług lub kart wstępu oraz 

prowadzenie bez zezwolenia zbiórek pieniężnych, rozdawania druków i ankiet, 

 wprowadzanie zwierząt, 



 wprowadzanie pojazdów (rowerów, wózków, skuterów itp.) oraz innych 

przedmiotów na teren obiektu, mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu i utrudnić 

komunikację na terenie obiektu, 

 wstęp osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających 

oraz zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu 

pozostałych użytkowników. 

10. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

11. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody zarządcy. 

12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 

wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez 

użytkowników. 

13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – 

zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z boiska i urządzeń znajdujących się na 

kompleksie, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego 

regulaminu. 

14. Użytkownicy korzystaj z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone 

szkody. 

15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca może zabronić korzystania 

z obiektu. 

16. W obrębie obiektu umieszcza się tablice informujące o numerach telefonów alarmowych 

oraz telefonu do Administratora. 

17. Dopuszcza się stosowanie znaków graficznych, określających zasady korzystania z obiektu. 

18. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać pisemnie w siedzibie 

Administratora. 

 

Telefony alarmowe:      Telefon do Administratora: 

Telefon ratunkowy   112    Tel. 85 66 44 680 

Pogotowie ratunkowe  999 

Straż Pożarna    998 

Policja    997 

Straż Miejska    986 

 

 


