
Regulamin  otwartych  boisk  

w Parku Marka Kotańskiego  

w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

  

1. Regulamin określa zasady korzystania z otwartych boisk sportowych, służących 
do gry w koszykówkę i piłkę nożną, będących własnością Miasta Stołecznego 
Warszawy, znajdujących się w administrowaniu jednostki organizacyjnej - 
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy (OSiR Włochy). 

2. Wejście na teren boiska jest równoznaczny z przyjęciem i przestrzeganiem 
niniejszego regulaminu. 

3. Boiska czynne są od świtu do zmierzchu. 
4. Dzieci przed ukończeniem 13-go roku życia powinny korzystać z boisk pod 

opieką osób pełnoletnich. 
5. Osoby korzystające z boisk mają prawo wnieść na ich teren własny sprzęt 

sportowy przeznaczony wyłącznie do uprawiania koszykówki lub piłki nożnej, pod 
warunkiem wcześniejszego zdezynfekowania tego sprzętu własnymi środkami.  

6. Zabrania się wnoszenia na boisko (pole gry) jakichkolwiek rzeczy związanych z 
nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją. 

7. Użytkownicy boisk nie przestrzegający niniejszego regulaminu, wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają 
natychmiastowemu  wydaleniu z boisk. W przypadku niezastosowania się do 
nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – pracownik OSiR Włochy jest 
zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji. 

8. Urządzenia i sprzęt sportowy należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. 
9. Zaleca się, aby osoby korzystające z boisk przychodziły na nie przebrane w strój 

sportowy.  
10. Na teren obiektu sportowego można wchodzić tylko w odpowiednim obuwiu 

sportowym  (przystosowanym do gry na sztucznej murawie- boiska do piłki 
nożnej, oraz obuwie płaskie – boiska do koszykówki). 

11. OSiR Włochy zastrzega sobie prawo do rezerwacji w celu przeprowadzenia 
wydarzeń sportowo - rekreacyjnych oraz widowiskowych. 

12. Z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
13. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie boisk należy zawiadomić 

pracowników  OSiR Włochy osobiście lub tel. (22) 609 01 40 
14. OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z obiektu. 
15. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk i 

znajdujących się na nich urządzeń, odpowiedzialność ponoszą korzystający, a w 
przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice (w wysokości 100% 
wartości szkody). 

16. Osoby przebywające na terenie boisk sportowych  korzystają z obiektu na własną 
odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

17. Za osoby niepełnoletnie korzystające z obiektów sportowych  odpowiadają 
rodzice lub opiekunowie. 



18. OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
boiska. 

19. Korzystający z obiektów sportowych są zobowiązani do przestrzegania 
regulaminu, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony 
przeciwpożarowej. 

20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu 
mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania 
sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczeń. 

21. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu 
lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu boisk, a w 
szczególności: 

 użytkowania boisk oraz urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób 
niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 

 wnoszenia na teren boisk oraz spożywania alkoholu, palenia papierosów i e-
papierosów oraz korzystania z obiektu sportowego w stanie nietrzeźwym, 

 używania nieodpowiedniego obuwia typu: kolce, korki metalowe, buty na 
szpilkach, 

 wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami 
dziecięcymi po płycie boiska, 

 wprowadzania na teren boisk psów i innych zwierząt, 

 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

 zaśmiecania terenu, 

 przeszkadzania innym w zajęciach. 
 


