
Regulamin korzystania z obiektów sportowych zewnętrznych (boiska wraz z bieżnią 

lekkoatletyczną, boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej) zlokalizowanych przy 

ulicy Szkolnej 2 w Ożarowie Mazowieckim (obowiązuje od 04 maja 2020r. i znosi 

poprzednie regulaminy w tym zakresie) 

1. Z obiektów sportowych zewnętrznych (boiska wraz z bieżnią lekkoatletyczną, boiska do 

koszykówki i boiska do piłki siatkowej) zlokalizowanych przy ulicy Szkolnej 2  (zwanych 

dalej obiektem) korzystać można w godzinach 7.00 ÷ 21.30. Pozostałe obiekty 

rekreacyjne (plac zabaw, skate park pozostają zamknięte).  

2. Korzystać z obiektów mogą tylko grupy zorganizowane (nie więcej niż 6 osób plus trener 

na każdym z boisk) po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji oraz złożeniu stosowanego oświadczenia o odpowiedzialności prawnej 

i materialnej przez trenerów / osoby reprezentujące grupy zorganizowane korzystające z 

obiektów. 

3. Z usług każdego z boisk (boisko lekkoatletyczne wraz z bieżnią, boiska do siatkówki 

oraz boiska do koszykówki) może jednocześnie korzystać max. 6 osób plus osoba 

prowadząca zajęcia. 

4. Obiekt nie zapewnia możliwości korzystania z obiektów sanitarnych, szatni z wyjątkiem 

toalety przenośnej zlokalizowanej na terenie sportowym GOSiR. 

5. Ponadto korzystanie z infrastruktury obiektu będą obowiązywały następujące zasady 

bezpieczeństwa: 

• zachowanie dystansu społecznego,  

• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, 

natomiast przebywający na boisku, bieżni nie ma obowiązku zakrywania twarzy),  

• ograniczona liczba osób,  

• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),  

• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),  

• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (dozownik 

wraz z środkiem dezynfekującym zapewnia GOSiR),  

6.  Za nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu odpowiada trener / osoba będąca 

przedstawicielem grupy zorganizowanej wynajmującej obiekt. 

7. W przypadku pojawienia się osób trzecich trener / osoba będąca przedstawicielem grupy 

zorganizowanej wynajmująca obiekt winna jest w skuteczny sposób powiadomić 

odpowiednie organa (Policja, Straż Miejska). 

8. Korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Dyrektor GOSiR 

 

 

 

 



 

 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………reprezentujący  

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej / grupę osób zorganizowanych wynajmujących obiekt 

(obiekty) sportowe zewnętrznych (boisko wraz z bieżnią lekkoatletyczną, boisko do 

koszykówki i boisko do piłki siatkowej zlokalizowanych przy ulicy Szkolnej 2 w Ożarowie 

Mazowieckim pod nazwą 

………………………………………………………………………………………………… 

i wymienionych dniach tygodnia i w godzinach 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem korzystania z obiektów sportowych 

zewnętrznych (boiska wraz z bieżnią lekkoatletyczną, boiska do koszykówki i boiska do piłki 

siatkowej) zlokalizowanych przy ulicy Szkolnej 2 w Ożarowie Mazowieckim”. Jednocześnie 

zobowiązuję się do jego przestrzegania przez wszystkich uczestników zajęć prowadzonych 

przeze mnie (w ramach godzin wynajmowanych przez reprezentowaną przeze mnie 

organizację). Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód materialnych wyrządzanych przez 

reprezentowane przeze mnie osoby na wykorzystywanym obiekcie oraz składam oświadczenie 

o odpowiedzialności prawnej i materialnej przez trenerów podmiotów lub reprezentantów osób 

wynajmujących obiekt w zakresie kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zapisów 

niniejszego regulaminu i polskiego prawa w tym zakresie.  

 

………………………………………………………………… 

Podpis trenera / przedstawiciela osób wynajmujących obiekt 

 

 

Ożarów Mazowiecki dn. ………………………………………………….. 

 


