
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

przy al. Mickiewicza 18 w Złotowie 

 

 

1. Administratorem kompleksu sportowego jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej,               

al. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 88, www.zcas.zlotow.pl. 

2. Godziny otwarcia obiektów: 

Obiekt Godziny otwarcia 

Sale sportowe  

 

08:00-21:30 

Korty tenisowe 

Kompleks Boisk Orlik 

Sztuczne boisko piłkarskie 

Korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione! 

3. W święta kompleks jest nieczynny. 

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może odmówić 

korzystania z boisk. 

5. Administrator może zażądać okazania dokumentu tożsamości od osób korzystających                   

z obiektu. 

6. Opłaty za korzystanie z obiektów są pobierane zgodnie z ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA 

MIASTA ZŁOTOWA w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń 

sportowo- rekreacyjnych. 

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego                

i obuwia sportowego: Orlik - obuwie halowe, duże boisko – obuwie halowe lub lanki, sale 

sportowe - obuwie halowe /jasna podeszwa/. 

8. Sprzęt sportowy wydaje pracownik ZCAS. Korzystający po skończonych zajęciach 

zobowiązany jest zdać pobrany sprzęt. 

9. Rowery stawiamy w wyznaczonych miejscach. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystających z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się:  



a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,                   

np. rower, motorower itp. 

c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych 

przedmiotów niebezpiecznych 

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk 

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe 

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, jedzenia słonecznika itp. 

g) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska 

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze 

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych 

j) wprowadzania zwierząt 

k) korzystania z boisk bez zgody animatora. 

11. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje pracownik obsługi, który                             

w zależności od sytuacji może: 

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju  

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie 

c) nakazać opuszczenie terenu boisk 

d) wezwać Straż Miejską i policję. 

12.  Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie                 

za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

13. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod 

nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po 

wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny. W przypadku braku obecności osoby 

pełnoletniej należy dostarczyć administratorowi pisemną zgodę opiekuna prawnego. 

14. ZCAS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu 

przez użytkowników. Jednocześnie korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego 

zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego pracownikowi ZCAS. 

15. ZCAS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie przez 

użytkowników. 

16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu. 

17. TELEFONY ALARMOWE: 

 Telefon ratunkowy .....................112 



 Pogotowie Ratunkowe..................999 

 Straż Pożarna............................998 

 Policja ....................................997 

 Pogotowie energetyczne ..............991 

 

        Dyrektor ZCAS w Złotowie 


