
 

 

REGULAMIN 

Gminnych Obiektów Sportowych w Choczewie 

ul. Kusocińskiego 7, 84-210 Choczewo 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Właścicielem Gminnych Obiektów Sportowych jest Gmina Choczewo. 

2. Administratorem Gminnych Obiektów Sportowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana 

Żeromskiego w Choczewie. 

3. Zarządcą Gminnych Obiektów Sportowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie. 

4. Regulamin określa: 

a) zasady korzystania z pomieszczeń znajdujących się w budynkach oraz boisk i terenów zielonych obiektu 

sportowego, 

b) podstawowe obowiązku użytkowników obiektu sportowego, 

c) zakazy obowiązujące użytkowników obiektu sportowego, 

d) sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu. 

5. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu czuwa Zarządca obiektu. 

 

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 
 

6. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do: 

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad, 

b) korzystania z obiektu oraz jego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) przestrzegania porządku, czystości i zasad estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim 

otoczeniu, 

d) podporządkowywania się poleceniom Zarządcy obiektu. 

7. Gminne Obiekty Sportowe są przeznaczone do organizowania zawodów, imprez sportowych, oświatowych,  

a także imprez kulturalno – rozrywkowych. 

8. Organizowanie jakichkolwiek  zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody Administratora obiektu zgodnie  

z zapisami procedury dostępnej do wglądu w siedzibie Administratora obiektu. 

9. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej organizator. 

10. Z obiektu oraz pomieszczeń znajdujących się na jego terenie mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy 

zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub organizatora, który jest 

odpowiedzialny za właściwe zachowanie się grupy. 

11. Szczegółowy regulamin dotyczący zasad panujących na placu zabaw znajduje się bezpośrednio przy placu. 

12. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej. 

13. Młodzież do lat 15 może przebywać na terenie obiektów tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodzica lub 

pełnoletniego opiekuna. 

14. Na teren obiektów zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod 

działaniem środków odurzających. 

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem zabrania się: 

a) spożywania alkoholu, środków odurzających i innych, podobnie działających substancji, 

b) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

c) zakłócania porządku i przeszkadzania osobom korzystającym aktualnie z obiektu, 

d) używania wulgarnych słów i okrzyków, 

e) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni, 

f) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 

g) wnoszenia broni i wszelkich przedmiotów, które mogą być używane jako broń lub pocisk, 

h) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

i) zaśmiecania obiektu, 

j) wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia Administratora lub Zarządcy obiektu, 

k) wchodzenia na ogrodzenia, płoty, drzewa, bramki, dachy budynków, 

l) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi. 



 

 

16. Zarządca obiektu może kontrolować  wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień, za zgodą i wiedzą 

Administratora, może zakazać dalszego korzystania z obiektu. 

17. Za rzeczy pozostawione na obiekcie Zarządca oraz Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za 

nią obciążona materialnie. 

 

III. OCHRONA ORAZ MONITORING WIZYJNY 
 

19. Obiekt jest monitorowany zarówno przez firmę ochraniarską jak i za pomocą monitoringu wizyjnego. 

20. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na Gminnych Obiektach Sportowych jest zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony dóbr i mienia obiektu, a także w celach dowodowych, 

w szczególności: 

a) zapobiegania zachowaniom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia dla osób 

przebywających na obiekcie, 

b) monitoring pozwala na ustalenie sprawców ewentualnych bójek, kradzieży, niszczenia mienia itp., 

c) monitoring pozwala na potwierdzenie stanu i czasy rzeczy pozostawionych na terenie obiektu. 

21. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenia rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na 

bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie. 

22. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

23. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze przechowywany jest przez okres …. dni, po tym czasie zostaje 

nadpisany. 

24. W uzasadnionych przypadkach nagranie może zostać przeniesione na elektroniczny nośnik pamięci oraz 

przekazane odpowiednim służbom mundurowym jako dowód w sprawie. 

25. Nośniki z zachowanym nagraniem przechowuje Administrator obiektów w miejscu bez dostępu osób 

trzecich. 

26. Nośniki zawierające przeniesiony z rejestratora zapis obrazu przechowywany jest wyłącznie do momentu 

zaprzestania jego użyteczności. 

 

IV. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

27. Administrator oraz Zarządca obiektów mogą odmówić wstępu osobom, które nie przestrzegają postanowień 

niniejszego regulaminu. 

28. Administrator oraz Zarządca obiektów ma obowiązek nakazać jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie 

przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności: 

a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów i pomimo upomnienia nadal nie stosują się do zapisów 

regulaminu, 

b) gdy ich zachowanie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, treningów, rozgrywek sportowych lub innych 

wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. 

29. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa  i porządku na obiekcie i w pomieszczeniach budynków obiektów 

będą pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie kodeksu wykroczeń i innych przepisów regulujących 

te zasady. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

30. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy kierować do: 

1. Administratora obiektu: 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie 

ul. Kusocińskiego 5 

84-210 Choczewo 

tel.: 058 676 31 08 

e-mail: gokib@choczewo.com.pl 

 

2. Zarządcy obiektu: 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie 

ul. Pierwszych Osadników 77 

84-210 Choczewo 

tel. 058 676 31 12 

e-mail: biuro@gzgk.choczewo.com.pl 

mailto:biuro@gzgk.choczewo.com.pl

