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Regulamin 
korzystania z boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną do gry  

w piłkę noŜną przy ulicy Nad Potokiem 

tekst ujednolicony 
§ 1 

Boisko do gry w piłkę noŜną stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku. 
 

§ 2 

1. Boisko czynne jest od kwietnia do listopada, codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, w 
godzinach  od 9.00 do 20.00 lub do zmierzchu. W zaleŜności od warunków atmosferycznych i 
zainteresowania korzystaniem z boiska, termin i godziny otwarcia i zamknięcia mogą ulec 
zmianie. 

2. Dopuszcza się otwarcie boiska w niedziele na imprezy organizowane przez Spółdzielnię dla 
mieszkańców. 

3. Boiskiem zarządza pracownik Spółdzielni lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółdzielni. 
4. skreślony. 

§ 3 

Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu. 
 

§4 

1.  Prawo korzystania z boiska przysługuje członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w 
Gdańsku osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni oraz członkom 
ich najbliŜszej rodziny zamieszkałym w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. 

2. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne, a dokumentem uprawniającym do wejścia na obiekt jest 
identyfikator wystawiony przez Spółdzielnię. 

3. Pierwszeństwo korzystania przysługuje dzieciom i młodzieŜy szkolnej Spółdzielni w ramach 
zajęć szkółki piłkarskiej. 

4. Uczniowie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku mogą 
korzystać z boiska nieodpłatnie w czasie lekcji wychowania fizycznego prowadzonej przez 
nauczyciela. Ilość godzin korzystania z boiska przez uczniów ZKPiG nr 6 określa Zarząd 
Spółdzielni. 

5.  Dzieci uczęszczające do Przedszkola „Parkowe Wzgórze” mogą korzystać z boiska nieodpłatnie 
w godzinach przedpołudniowych na gry, zabawy i inne ćwiczenia ruchowe i ogólnorozwojowe 
w ramach zajęć organizowanych przez Przedszkole i pod nadzorem opiekunów. Ilość godzin 
korzystania z obiektu określa Zarząd Spółdzielni. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd moŜe okazjonalnie udostępnić boisko innym 
podmiotom lub instytucjom bez pobierania opłaty. 

7. Szczegółowy krąg osób uprawnionych do korzystania z boiska oraz zasady wydawania 
identyfikatora określa „Regulamin korzystania z obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych 
stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”. 

 
§5 

1. Grupy zorganizowane mogą korzystać z boiska po uprzedniej akceptacji Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” lub pracownika zarządzającego boiskiem. 
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2. Ustaleń dotyczących terminów i warunków korzystania z boiska dokonywać naleŜy z 
pracownikiem zarządzającym obiektem od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400. 

3. Pozostałe osoby mogą korzystać z boiska wyłącznie w godzinach, kiedy nie jest one 
wykorzystane przez grupy zorganizowane, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 

4. Korzystanie z obiektu warunkowane jest zgodą obsługi obiektu. 
5. Osoby, które nie uzyskały zgody na korzystanie z obiektu oraz naruszające postanowienia 

paragrafu 6 regulaminu muszą po wezwaniu obsługi obiektu, niezwłocznie opuścić teren pod 
rygorem wezwania odpowiednich słuŜb porządkowych. 

 
§ 6 

1. Ustanawia się następujące zasady korzystania z boiska: 
a)  osoby grające na boisku piłkarskim zobowiązane są do posiadania właściwego obuwia 

sportowego, tj. z gładkim spodem lub korkami gumowymi bez metalowych końcówek, 
b)  szatnie na treningi lub mecze udostępnione są w czasie nie przekraczającym 15 minut przed 

i 15 minut po zajęciach, 
c)  podczas zajęć grup zorganizowanych zabrania się osobom postronnym wchodzenia na część 

obiektu zajmowaną przez ćwiczących. 
2. Na terenie obiektu zabrania się: 

a)  przebywania osobom będących pod wpływem alkoholu lub środków odrzucających, 
b)  spoŜywania alkoholu, 
c)  palenia tytoniu i uŜywania ognia otwartego 
d)  jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerkach i innych pojazdach, 
e)  wprowadzania zwierząt, 
f)  zachowań mogących zakłócić porządek i bezpieczeństwo, 
g)  niszczenia nawierzchni, zieleni, sprzętu i urządzeń. 

3. Na terenie obiektu nakazuje się : 
a)  utrzymywać czystość, poprzez wrzucanie wszelkich odpadów do koszy na śmieci, 
b)  stosować do wszelkich poleceń obsługi obiektu, 
c)  zachowywać kulturalnie i zgodnie z dobrymi obyczajami. 

 
§ 7 

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyduje pracownik zarządzający 
obiektem sportowym. 

§ 8 

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w Ŝycie z dniem 01 kwietnia 2011 roku. 
 
Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu umoŜliwi prawidłowe i bezpieczne 
korzystanie z obiektu. 
 
Wydruk komputerowy. Na uchwałach podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej. 

 
Regulamin uchwaliła Rada Nadzorcza w dniu 30 marca 2011 roku uchwałą nr 9/RN/11 z terminem 

obowiązywania od daty podjęcia. 
Zmiany w regulaminie zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą z mocą obowiązywania od dnia 

podjęcia uchwały: 
1. nr 13/RN/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku zmiany nastąpiły w § 5. 
2. nr 19/RN/11 z dnia 21 września 2011 roku zmiany nastąpiły w § 2. 
3. nr 6/RN/12 z dnia 27 lutego 2012 roku zmiany nastąpiły w § 2 ustęp 4, w § 4 ustęp 1 i , uchylono 

załączniki nr 1 „Cennik za korzystanie z obiektu sportowego” i  załącznik nr 2 „Zasady płatności za 
korzystanie z boiska”. 

4. nr 8/RN/12 z dnia 27 marca 2012 roku zmiany nastąpiły w tytule regulaminu, w § 2 ustęp 1, w § 4, w § 5 
ustęp 3. 


