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REGULAMIN BOISKA PIŁKARSKIEGO 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Boisko piłkarskie jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków (dalej jako SP2), zarządzanej 

przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (zwaną dalej MIM). 

2. Boisko piłkarskie SP2 składa się z:  

1) boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią; 

3. Boisko piłkarskie jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
06:00 - 22:00. 

4. W roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:30 boisko 

piłkarskie udostępniane jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych 
w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków. 

5.  

II. ZASADY UDZIAŁU W IMPREZACH ORAZ ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

1. Za korzystanie z boiska piłkarskiego pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym 

cennikiem. 

2. Z boiska piłkarskiego mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane: 
1) uczestnicy zajęć sportowych, indywidualnych treningów, zajęć 

rekreacyjnych: 

a) zawodnicy klubów, sekcji sportowych i inne grupy zorganizowane pod 
nadzorem pełnoletniego opiekuna, nauczyciela, instruktora lub trenera; 

b) osoby fizyczne indywidualne, w tym niepełnoletnie pod nadzorem 
pełnoletniego opiekuna, 

2) uczestnicy imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych: zawodnicy, kibice, 

przedstawiciele mediów itp., z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie mogą 
przebywać na boisku piłkarskim wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

3. Korzystanie z boiska piłkarskiego odbywa się wg harmonogramu zajęć 
zatwierdzonego przez Dyrektora Zarządzającego MIM, który ma prawo do jego 
zmian.  

4. Na terenie boiska piłkarskiego obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów 
BHP, p.poż. oraz wewnętrznych przepisów. 

5. Każdy użytkownik korzystający z boiska piłkarskiego jest obowiązany do 
zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i podporządkowania się jego 
zapisom. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne zarówno z potwierdzeniem 
zapoznania się z tymi przepisami i zobowiązaniem się do ich bezwzględnego 
przestrzegania. 

6. Osoby korzystające z boiska piłkarskiego zobowiązane są również do: 
1) używania obuwia i stroju sportowego (na boisku piłkarskim tylko tzw. korki 

ratanowe), z wyjątkiem uczestników imprez przebywających wyłącznie w 
strefie kibica; 

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń 
sportowych stanowiących wyposażenie boiska; 

3) utrzymania czystości i porządku na terenie boiska; 

4) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi boiska, służb 
porządkowych, ochroniarskich, osób prowadzących zajęcia na boisku lub 

upoważnionych przez koordynatora ds. sportu. 

7. Na terenie boiska obowiązuje zakaz: 
1) wnoszenia oraz spożywania alkoholu i środków odurzających; 

2) wprowadzania zwierząt; 

3) wchodzenia na bieżnię w obuwiu do tego nie przeznaczonym (korki 

piłkarskie); 
4) wjeżdżania rowerami, wrotkami i innymi pojazdami na boisko oraz bieżnię; 

5) zaśmiecania obiektu oraz dewastacji; 
6) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, 

substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, 
butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego szczególnie 
twardego materiału; 

7) wspinania się po piłkochwytach, przestawiania bramek, wieszania się na 
bramkach; 

8) spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia bezpośrednio 
na płycie boiska oraz bieżni; 

9) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 
10) zasłaniania twarzy, w tym używania na terenie boiska czapek kominiarek i 

innych akcesoriów utrudniających identyfikację osób; 
11) rzucania wszelkimi przedmiotami, rozniecania ognia, zapalania wszelkich 

wyrobów pirotechnicznych; 
12) innych zachowań mogących stanowić zagrożenie; 

8. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką 
uprawnionego trenera, nauczyciela lub instruktora. 

9. Osoby prowadzące zajęcia (trener, nauczyciel lub instruktor) odpowiedzialne są 
za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i 
dyscyplinę ćwiczących.  

10. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie boiska w trakcie trwania imprez, przed 

jej rozpoczęciem, jak i po zakończeniu, odpowiada organizator imprezy. Na 

organizatorze –gospodarzu imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego 
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także pełną odpowiedzialność za 
prawidłowe wykonywanie tego obowiązku. 

11. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić służby porządkowe 
Organizatora bądź pracowników SP2.  

12. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień 
niniejszego Regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej 
wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego. 

13. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie boiska lub 
jego terenu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. W 
przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub 
opiekunowie prawni.  

14. SP2 nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz za 
pozostawione przez uczestników zajęć sportowych mienie. 

15. Wejście na teren boiska podczas imprez z udziałem publiczności stanowi 
automatycznie zgodę na użycie swojego wizerunku w zapisach filmowych oraz 
audio-wideo wykorzystywanych w reklamach, filmach bądź prezentacjach 
medialnych z imprezy bądź meczu.  
 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestnika imprez lub zajęć sportowych będą przetwarzane przez 
MIM m.in. w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na 
podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, 

filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 

promocyjno-marketingowych oraz w celach komunikacji pomiędzy MIM a 
uczestnikiem. 

2. Poprzez przystąpienie do udziału w wydarzeniach organizowanych na boisku, 

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
MIM. 

3. MIM zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu wydarzenia w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, 
edukacyjnych, informacyjnych, promocyjno-marketingowych, itp. 

4. Udział w imprezie oznacza dobrowolne oraz bezpłatne wyrażenie przez 
uczestnika zgody na utrwalenie wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także 
na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w 
szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w 
serwisach internetowych prowadzonych przez MIM oraz na portalach 

społecznościowych w ramach profilu SP2, w innych elektronicznych środkach 
przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez spółkę, 
a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie 
ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez SP2, a ich 

wykorzystywanie w innych celach jest zabronione. 

5. MIM nie przetwarza tj. w szczególności nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 
zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, 
organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli 
wykażą interes prawny w otrzymaniu danych. 

7. Każdy, kto uczestniczy w organizowanych/współorganizowanych przez Mareckie 
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. imprezach i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego 
danych osobowych lub wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i 

rozpowszechniania działań MIM, jest obowiązany zgłosić to na piśmie Spółce. W 

imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie 
prawni. 

8. Działalność handlowa,  gastronomiczna,  usługowa,  artystyczna  w  tym 
transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na 
obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora Zarządzającego 
MIM. 

9. Na terenie SP2 funkcjonuje monitoring wizyjny CCTV przeznaczony do 

obserwowania i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób 
przebywających na obiekcie oraz możliwości powstania szkód w odniesieniu do 
dóbr oraz mienia publicznego i prywatnego. Monitoring wizyjny objęty jest 
regulaminem. Administratorem danych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 

o.o. z siedzibą w Markach ul. Wspólnej 40. 

10. Skargi i wnioski należy składać osobiście w siedzibie MIM przy ul. Szkolnej 40 w 
Markach. 

11. Tekst niniejszego Regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicach 
informacyjnych na boisku oraz stronie internetowej sp2marki.edupage.org. 

12. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz Regulaminu MIM nie będą rozpatrywane.  

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje 

Dyrektor Zarządzający MIM. 
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