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Regulamin korzystania z Szatni Sportowej 

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 Szatni Sportowej (dalej: „Regulamin Szatni”) w Centrum Piłkarskim Ślęza Wrocław 

(dalej: „Obiekt” lub „Centrum Piłkarskie”). obowiązuje na całym kompleksie szatniowo – sanitarnym 

2. Centrum Piłkarskie 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 Szatni 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 Szatni obowiązuje wszystkie osoby 

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

w tym umów, regulaminów imprez etc. 

6. Zapisy zawarte w Regulaminie Szatni 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 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. 

9. Z szatni sportowej mogą korzystać: 

- grupy zorganizowane z wyznaczoną osobą odpowiedzialną za grupę, 

- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

- zakłady pracy, instytucje, organizacje z wyznaczoną osobą odpowiedzialną, 

- osoby fizyczne, które mają zezwolenie od kierownictwa obiektu na korzystanie z obiektu 

sportowego.  

§2 – ZASADY WSTĘPU I PORUSZANIA SIĘ PO OBIEKCIE 

1. Przed zajęciami treningowymi w szatni sportowej mogą przebywać jedynie zawodnicy kończący lub 

rozpoczynający trening. Zabrania się przebywania w szatni innym osobom (rodzicom i opiekunom). 

2. Grupa po wejściu do szatni zobowiązana jest sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie 

usterki trenerowi lub osobie zarządzającej Obiektem. 

3. Opuszczając szatnię użytkownicy pozostawiają po sobie porządek i sprawdzają, czy nie zostawili 

swoich rzeczy w szafkach lub pod ławką. Za rzeczy pozostawione w szatni Zarządca nie bierze 

odpowiedzialności. 

4. Szafki w szatni służą uzytkownikom do przechowywania obuwia, okrycia wierzchniego, stroju 

sportowego oraz innych przedmiotów związanych z przebywaniem na terenie obiektu.  

5. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość, dba o jej należyte użytkowanie  

i poszanowanie. 

6. Użytkownik powinien przechowywać w szafce rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny  

i bezpieczeństwa. Zabrania się zostawiania rzeczy na ławce. 

7. Zabrania się wykonywania napisów/rysunków wewnątrz i na zewnątrz szafki oraz podejmowania 

innych działań mających trwały skutek np. naklejania naklejek. Konsekwencją będzie zakup przez 

sprawcę całego modułu szafkowego o wartości 1 000,00 zł. 

8. Z urządzeń znajdujących się w szatni sportowej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas 

użytkowania szatni. 

10. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. 

11. Przy korzystaniu z szatni sportowej zabrania się: 

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się niedozwolonymi substancjami itp.; 
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- przebywania w obiekcie osób nietrzeźwych oraz pod wpływem środków odurzających itp.;  

- nieuzasadnionego zaśmiecania szatni;  

- wprowadzania i użytkowania w szatniach skuterów, rowerów, rolek, deskorolek i wrotek itp.;  

- wprowadzania zwierząt;  

- zakłócania przebiegu zajęć innym osobom korzystającym i przebywającym w obiekcie;  

- stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo; 

12. Szatnie sportowe nie są dozorowane. 

13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatni sportowej. 

14. Za niewłaściwe zachowanie oraz niepodporządkowanie się poleceniom obsługi, najemca może 

zostać niewpuszczony do szatni sportowej lub natychmiast z niej wyproszony. 

15. Regulamin Szatni dotyczy również korytarzy bezpośrednio prowadzących do szatni sportowych. 

§3 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszyscy użytkownicy Centrum Piłkarskiego zobowiązani są do zapoznania się, przestrzegania  

i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Numery służb ratunkowych:  

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998,  

Policja – 997, Straż Miejska – 986. 
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