
Regulamin porządkowy korzystania z boisk  

na terenie Gminy Krokowa 

 

www.kck.krokowa.pl 

 

1. Boisko położone w Sławoszynie, jest własnością Gminy Krokowa, administrowane przez Krokowskie Centrum 

Kultury w Krokowej, zwane dalej KCK. 

2. Boisko czynne jest przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie.  

3. Boisko dostępne jest dla wszystkich chętnych. Pierwszeństwo korzystania posiadają zorganizowane grupy sportowe. 

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych KCK może zawiesić korzystanie z obiektu.   

5. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.  

6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania 

się: 

a. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, 

deskorolka, rolki itp., 

b. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

c. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

d. palenie tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek, 

e. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

f. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

g. przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna, 

h. wprowadzania zwierząt, 

i. handlu obnośnego i mocowania materiałów reklamowych bez zgody administratora obiektu. 

8. KCK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska, oraz rzeczy pozostawione na 

terenie obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za 

wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach (Kodeks Cywilny, Kodeks Karny, Kodeks 

wykroczeń, Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).  

9. Korzystający z boiska zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego REGULAMINU, natomiast 

podczas meczów piłki nożnej dodatkowo „ REGULAMINU MECZU PIŁKI NOŻNEJ”.  

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2015 r. i ważny jest do odwołania. 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

58 675 41 39 - KCK (pon.-pt. do 

15:30) 

997 – POLICJA 

998 – STRAŻ 

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE  

112 – NUMER ALARMOWY 

 

 


