
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWO- 
REKREACYJNYCH PRZY HALI SPORTOWEJ ,,SPARTAKUS” 

PRZY UL. SPORTOWEJ 16 
 

      § 1 
 

1. Obiekty  sportowo rekreacyjne przy ul. Sportowej 16 w Grójcu funkcjonują  
w strukturze Grójeckiego Ośrodka Sportu ,,Mazowsze” w Grójcu przy ul. Laskowej 17 
 

§ 2 
 

Hala sportowa ,,Spartakus” wraz z kompleksem boisk czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godz. od  8.00 do 22.00 z tym że od godz. 8.00 do 17.00 odbywają się zajęcia 
szkół (Gimnazjum) oraz soboty i niedziele w godz. 12.00 do 22.00. 

PRZEBYWANIE NA OBIEKCIE SPORTOWYM PO GODZ. 22.00 JEST 
ZABRONIONE. 

 
§ 3 

 
Z obiektu i sprzętu sportowo-rekreacyjnego korzystać mogą szkoły, kluby sportowe, 
organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby prywatne po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z zarządcą. 
 

§ 4 
 

W czasie zajęć sportowych wstęp na boiska mają tylko uczestnicy zajęć. 
 

§ 5 
 

Osoby biorące udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zobowiązane są do posiadania 
odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 
 

§ 6 
 

Instruktorzy i trenerzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią 
zobowiązani są do przybycia 10min. przed planowaną godz. rozpoczęcia zajęć i 
opuszczenia obiektu po wyjściu ostatniego z uczestników zajęć. 
 

§ 7 
 

Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie  
Z przeznaczeniem oraz dostosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu. 
 

§ 8 
 

Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego 
naprawy lub odkupienia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun  
grupy oraz rodzice. 
 
 

 
 
 
 
 



§ 9 
 

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania piwa, napojów 
alkoholowych, palenia tytoniu oraz środków odurzających. 
 

§ 10 
 

Zabrania się jazdy na motocyklach, rowerach, rolkach, deskorolkach itp. Na trawnikach, 
bieżni, boiskach za sztuczną nawierzchnią. 

NIE DOTYCZY TO SKATEPARKU 
 

§ 11 
 

Na obiekcie sportowym wymagane jest zachowanie czystości i szanowanie zieleni. 
 

§ 12 
 

Parking na terenie Ośrodka Sportu przeznaczony jest wyłącznie dla osób korzystających 
z zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
 

§ 13 
 

Na terenie Ośrodka Sportu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt (psów itp.) 
 

§ 14 
 

PONADTO ZAKAZUJE SIĘ: 
 

a) Wchodzenia lub przechodzenia przez budowlę i urządzenia nie przeznaczone 
              dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia,  

   zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju  
             oraz dachy. 
       b)  Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów, osób nie                                         
biorących udział w zajęciach (np. sale treningowe, szatnie, pomieszczenia 
            wewnętrzne, pomieszczenia służbowe) 
       c)   Rzucania wszelkimi przedmiotami. 
       d)   Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków. 
       e)   Sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania                          
zbiórek.  
       f)   Pisania na budynku, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania. 
       g)   Zaśmiecania obiektu, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów. 
 

§ 15 
 

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą podporządkować się wyżej 
wymienionym decyzjom i nakazom. Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminu 
będą usuwane z obiektu. 
 

W CELU STWORZENIA DZIECIOM, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  
I NAJEMCOM WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I PRZYJEMNEGO 
SPĘDZENIA CZASU W NASZYM OBIEKCIE, NIEODZOWNE JEST 

RZESTRZEGANIE W/W REGULAMINU 
 
 
 



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SKATEPARKU 
 

1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, 
deskorolkach i BMX-ach. 

2. Uczestnicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność. 
3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą przebywać na terenie skateparku 

wyłącznie pod opieka rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych. 
4. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku 

ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy. 
5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. 
6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie 

samodzielnie wjechać. 
7. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba. 
8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z 

przeszkód jest zabronione. 
9. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku – nie jeździsz sam! 
10. W przypadku większej ilości osób korzystających za skateparku poinformuj innych, że 

właśnie zjeżdżasz z przeszkody ( Bank, Quoter, Rampa) – poprzez podniesienie ręki, 
kontakt wzrokowy itp. 

11. Na terenie skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 
alkoholowych oraz środków odurzających. 

12. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom: 
- kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.) 
- z chorobami układu ruchowego 
- z wadami serca 
- chorym na epilepsję 
- kobietom w ciąży. 
 

PAMIĘTAJ! 
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, 

nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania! 
 

Instrukcja została opracowana przez producenta urządzeń skateparku:  
TECHRAMPS UL. TOKARSKA 8, 30-412 KRAKÓW, 
 TEL.(12) 2666167, info!techramps.com 
 
Kraków, dnia 15-09-2005 
 
Telefony alarmowe: 
Pogotowie ratunkowe  999 ( tel. Kom 112 ) 
Straż pożarna               998 
Policja                          997 


