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Regulamin Korzystania z Obiektów Sportowych 

Centrum Piłkarskiego Ślęza Wrocław 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. 

U. Nr 62, poz. 504) oraz zmianach (Dz. U z 2010 r. nr 152 poz. 1021, DZ. U z 2010 r. nr 127 poz. 857, 

Dz. U z 2011 r. nr 217 poz. 1280) Dz. U z 2015 r. poz. 1707 wprowadza się niniejszy regulamin obiektu 

sportowego. 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Obiektów w Centrum Piłkarskim Ślęza Wrocław (dalej „Regulamin Obiektów”) 

obowiązuje na wszystkich obiektach sportowych Centrum Piłkarskiego we Wrocławiu. 

2. Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław przy ul. Kłokoczyckiej 5 we Wrocławiu jest siedzibą 1 Klubu 

Sportowego Ślęza Wrocław. W skład Centrum Piłkarskiego Ślęza Wrocław wchodzą takie obiekty 

sportowe jak: 

- pełnowymiarowe boisko zewnętrzne – stadion główny; 

- balon piłkarski; 

- 2 boiska typu „orlik” z trawą syntetyczną; 

- zaplecze szatniowo-sanitarne; 

3. Zarządcą Obiektów w Centrum Piłkarskim Ślęza Wrocław jest 1 KS Ślęza Wrocław spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Zarządca”). 

4. Regulamin Obiektów sportowych należących do Centrum Piłkarskiego Ślęza Wrocław opracowany 

został celem ustanowienia i określenia zasad prawidłowego korzystania z Obiektu, w tym urządzeń  

i pomieszczeń przez wszystkie osoby przebywające na jego terenie, w tym: personelu, najemców, 

sportowców, kibiców, gości oraz innych podmiotów zewnętrznych. 

5. Bezwzględny nakaz przestrzegania postanowień Regulaminu Obiektu obowiązuje wszystkie osoby 

przebywające w Centrum Piłkarskim, niezależnie od obowiązku przestrzegania innych regulacji,  

w tym umów, regulaminów imprez etc. 

6. Zapisy zawarte w Regulaminie Obiektu nie zastępują i nie wyłączają postanowień umów najmu dla 

pomieszczeń, powierzchni i obiektów Centrum Piłkarskiego oraz innych umów w tym przedmiocie,  

a stanowią ewentualnie ich uzupełnienie. Powstałe rozbieżności rozstrzygane są na podstawie 

zapisów znajdujących się w poszczególnych umowach. 

7. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach: 7.00 - 0.00. 
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8. Wejście na teren Obiektu, poza wyznaczonymi przez Zarządcę godzinami, wymaga każdorazowo 

jego zgody i będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi wcześniej przez Zarządcę. 

§ 2 – ZASADY WSTĘPU I PORUSZANIA SIĘ PO OBIEKTACH SPORTOWYCH. 

1. Obiekty sportowe udostępniane są codziennie w godzinach 7:00 — 24:00. 

2. Obiekty sportowe udostępniane są szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom, zakładom 

pracy i osobom fizycznym na podstawie umów lub zgody wyrażonej przez Zarząd Spółki. 

3. Harmonogram imprez oraz rozkład zajęć przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych dla 

grup zorganizowanych i osób indywidualnych ustala upoważniony przez Zarząd pracownik spółki. 

4. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia wyłącznie pod kierunkiem 

trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę. 

5. Za korzystanie z obiektów sportowych przez grupy środowiskowe odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni. 

6. Za korzystanie z obiektów przez zawodników klubu 1 KS Ślęza Wrocław po zakończonych zajęciach 

odpowiadają rodzice. 

7. Zarządca nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z Obiektów Sportowych. 

8. Za stan obiektów oraz urządzeń treningowych znajdujących się na nich odpowiadają osoby 

prowadzące zajęcia. 

9. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektów zarządca nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Zabrania się wykorzystywania urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

samodzielnego przestawiania ich. 

11. Korzystający z obiektów ponoszą odpowiedzialność materialną za ich zniszczenia i dewastację 

(sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane z pomieszczenia). Jednocześnie 

korzystający są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom Zarządcy. 

12. Organizatorzy imprez masowych mają obowiązek określić szczegółowy sposób zachowania się 

uczestników podczas ich trwania z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu. 

13. We wszystkich obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w oraz wnoszenia  

i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających. 

§ 3 – ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

1. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz 

specjalnego obuwia sportowego, tj.: buty na płaskiej podeszwie, lanki, szutrówki. 

2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi. 
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3. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:  

- wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 

- przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych, 

- zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności, 

- dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń, 

- korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych, 

- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

- palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 

- wprowadzania zwierząt, 

- wjeżdżania jakimkolwiek pojazdem na boiska sportowe, 

- palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

- wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych 

podobnie działających substancji. 

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112 

Pogotowie Ratunkowe - 999 

Straż Pożarna - 998 

Policja - 997 

Straż Miejska - 986 
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