REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK ZEWNĘTRZNYCH
Białołęckiego Ośrodka Sportu
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
BOS – należy przez to rozumieć Białołęcki Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Światowida 56 w Warszawie,
jednostkę organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzoną
w formie jednostki budżetowej.
Dyrektorze BOS – należy przez to rozumieć Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu.
Kierowniku Obiektu – należy przez to rozumieć Kierownika Zespołu Obiektów Światowida (ZOŚ)
Obiekcie – należy przez to rozumieć wyodrębniony obiekt sportowo-rekreacyjny będący w zarządzaniu BOS.
Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Korzystania z Boisk zewnętrznych Białołęckiego Ośrodka
Sportu.
Umowie abonamentowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą z podmiotem świadczącym na rzecz klientów
usługi sportowo-rekreacyjne, z których mogą korzystać osoby fizyczne za okazaniem stosownego dokumentu
określonego tą umową, zwanego dalej „Kartą”.

Część ogólna
1. Boiska zewnętrzne są obiektem Białołęckiego Ośrodka Sportu, przy ul. Światowida 56
w Warszawie.
2. Boiska zewnętrzne czynne są od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 6:00-22:00 (lipiecsierpień - w godzinach 9:00-21:00).
3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. opadów deszczu
powodujących namoknięcie nawierzchni, wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń
oraz innych istotnych przyczyn organizacyjnych - część lub całość obiektu może być
czasowo wyłączona z eksploatacji. Boiska nie są odśnieżane.
4. W skład zewnętrznego boiska sportowego wchodzą:
• boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, o wymiarach 60 x 30 m,
• prosta bieżnia lekkoatletyczna cztero-torowa, o długości całkowitej 77 m
(z wyznaczonym dystansem 60 m),
• boisko wielofunkcyjne do siatkówki, z jednym koszem na tablicy, o wymiarach 18 x 9m.
5. Przed przystąpieniem do gry na boiskach zewnętrznych należy zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu.
6. Zakup biletu jednorazowego lub korzystanie z boisk zewnętrznych na podstawie umowy
abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
7. Boiska znajdują się pod stałą ochroną Agencji ochrony oraz są monitorowane za pomocą
kamer rejestrujących. W przypadku zaistnienia zagrożenia osób lub mienia na terenie
Obiektu pracownik ochrony jest zobowiązany do wezwania patrolu interwencyjnego lub
innych właściwych służb.
Zasady korzystania
1.
2.

Na terenie Obiektu obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie sportowe.
Na boisku piłkarskim zaleca się grę w obuwiu przeznaczonym do gry na sztucznej trawie,
jednocześnie zakazuje się gry w obuwiu powodującym uszkodzenie nawierzchni boiska.
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16.

Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką i nadzorem
osób pełnoletnich, które wykupiły bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają
za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
Przy korzystaniu z boisk zewnętrznych przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Osoby korzystające z boisk zewnętrznych robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą
ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób poniżej 18 lat
odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła
kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność
użytkownika.
Warunkiem wstępu na boiska zewnętrzne jest wykupienie jednorazowego biletu lub
korzystanie z zajęć na podstawie umowy abonamentowej.
Przed rozpoczęciem gry należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny boisk
zewnętrznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania. Zauważone
braki lub usterki należy zgłosić w Recepcji BOS.
Pierwszeństwo korzystania z boisk zewnętrznych mają osoby, które dokonały rezerwacji
boiska. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 22 676 50 72 wew.101 lub
elektronicznie pod adresem recepcja@bos.waw.pl.
Użytkownicy Obiektu zobowiązani są do dbałości o boiska i wszystkie znajdujące się na
terenie Obiektu urządzenia. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
Użytkownikom Obiektu udostępniane jest zaplecze szatniowo-sanitarne.
Pracownik ochrony lub pracownik obsługi Obiektu jest uprawniony do kontrolowania stanu
wykorzystania udostępnionego zaplecza.
W przypadku stwierdzenia aktów dewastacji lub niszczenia mienia w Obiekcie pracownik
ochrony jest zobowiązany do wezwania patrolu interwencyjnego lub innych właściwych
służb. Sprawca dewastacji lub niszczenia mienia ponosi pełną odpowiedzialność
materialną z tego tytułu.
Osoby korzystające z boisk zewnętrznych zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom i uwagom pracowników obsługi.
Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz:
a. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków
odurzających oraz palenia papierosów,
b. kopania piłką w ogrodzenie Obiektu,
c. rozpalania ognisk i odpalania środków pirotechnicznych,
d. zaśmiecania Obiektu,
e. noszenia kominiarek lub odzieży mającej na celu utrudnienie identyfikacji użytkownika,
f. wprowadzania zwierząt,
g. poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innym podobnym
sprzęcie, nieprzeznaczonym do korzystania na boiskach,
h. wchodzenia i wieszania się na bramkach, innych konstrukcjach i ogrodzeniu,
i. korzystania z boisk poza godzinami otwarcia Obiektu,
j. zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć lub zakłócających
korzystanie z boisk innym użytkownikom.
Użytkowników boisk zewnętrznych obowiązuje kategoryczny zakaz przebywania na
terenie BOS pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
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17. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, tj.:
broni (w tym nie wymagającej pozwolenia broni każdego typu), niebezpiecznych narzędzi
(w tym maczet, noży, siekier, itp.), kijów bejsbolowych, szklanych butelek, itp.
przedmiotów mogących być wykorzystanymi do działań niezgodnych z prawem.
18. Korzystający z boisk zewnętrznych zobowiązani są do kulturalnego zachowywania się.
19. Pracownik ochrony lub pracownik obsługi może zażądać opuszczenia terenu Obiektu
przez osobę nie stosującą się do zasad obowiązujących w Obiekcie wskazanych
w niniejszym Regulaminie.
20. Odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas użytkowania ponosi
korzystający. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub
prawni opiekunowie.
21. BOS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie boisk
zewnętrznych. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie. Klucze do
depozytów znajdują się w szatni ogólnej BOS.
22. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń,
osoba korzystająca z boisk zewnętrznych powinna niezwłocznie przerwać zajęcia
i powiadomić o tym fakcie pracowników recepcji BOS.
23. Punkt udzielania pomocy przed-medycznej wraz z apteczką znajduje się na stanowisku
ratowniczym na hali pływalni.
24. Zabrania się prowadzenia na terenie boisk zewnętrznych, bez pisemnej zgody Dyrektora
BOS, jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności handlowej, marketingowej
i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania
innych usług.
Postanowienia końcowe:
1. Informujemy (punkt 7 Części ogólnej Regulaminu), że teren obiektów sportowych BOS,
m.in. boiska zewnętrzne są monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
2. Wejście na teren obiektów sportowych BOS, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
utrwalanie wizerunku osób korzystających z tych obiektów. Powyższe obejmuje także
osoby niepełnoletnie, które reprezentowane są przez opiekunów prawnych.
3. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie
danych wizerunkowych osób korzystających z obiektów utrwalonych w czasie korzystania
z nich - jest Białołęcki Ośrodek Sportu, który powołał w tym celu Inspektora Ochrony
Danych (adres mailowy: iod@bos.waw.pl).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor
BOS.
5. Wszelkie wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać do Kierownika Obiektu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.

Dyrektor
Białołęckiego Ośrodka Sportu
Tomasz Kuczborski
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