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REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW STREFA SPORTU 

 

 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów sportowych Strefy Sportu, mieszczących się przy ul. Strażackiej 121 w 

Warszawie, których administratorem jest Strefa Sportu Sp. z. o. o. z siedzibą w przy ulicy Strażackiej 121, 04-455 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000494321, NIP: 952218258, REGON: 

147055174, Kapitał Zakładowy 11 000 000,00 PLN, zwana dalej Strefą Sportu. 

2. Wejście na teren obiektów sportowych Strefy Sportu oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku imprez masowych mają zastosowanie przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

4. Obiekty Strefy Sportu obejmują: boiska z nawierzchnią naturalną, halę pneumatyczną, punkt gastronomiczny, magazyn 

oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. 

5. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do wszelkich uwag 

pracowników Strefy Sportu i/lub Akademii Piłkarskiej EsKadra. Osoby te decyduję o wyborze boiska na trening/mecz. 

Zmiana boiska może nastąpić nawet po rozpoczęciu treningu/meczu. 

6. Korzystanie z obiektów jest możliwe w godzinach 8:00 – 23:00. 

7. Warunkiem korzystania z obiektów jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektów sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem 

zabrania się: 

a. używania obuwia nieodpowiedniego do nawierzchni danego boiska, 

b. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. roweru, 

motoroweru, deskorolki, rolek itp., 

c. korzystania z obiektów przez osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków o 

podobnym działaniu, 

d. niszczenia urządzeń sportowych i boisk, 

e. wchodzenia na murawę boiska o naturalnej nawierzchni poza treningami i rozgrywkami, 

f. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, bandy reklamowe, płoty, mury, ogrodzenie 

boiska, urządzenia oświetleniowe, maszty wszelkiego rodzaju, dachy itp., 

g. prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej, sprzedawania biletów wstępu, 

przeprowadzania zbiórek i rozdawania materiałów reklamowych bez zgody Zarządu Strefa Sportu Sp. 

z.o.o. 

h. palenia tytoniu i spożywania alkoholu przez zawodników oraz ich opiekunów i widzów, 

i. zaśmiecania lub załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 

j. przeszkadzania w zajęciach lub w grze, 

k. zakłócania porządku i używania wulgaryzmów, 
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l. wprowadzania zwierząt, 

m. korzystania z boisk bez zgody pracowników Strefy Sportu lub Akademii Piłkarskiej EsKadra, 

n. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia, 

o. pisania i malowania na budynkach i urządzeniach oraz ich oklejania. 

 

9. Przed wejściem na boisko należy usunąć zanieczyszczenia z obuwia. 

10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z szatni i pomieszczeń sanitarnych przy porozumieniu z pracownikami 

obiektu. 

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk, hali lub zaplecza sanitarno-szatniowego odpowiedzialność materialną 

ponoszą osoby korzystające. W czasie użytkowania obiektu przez grupy zorganizowane np. ze szkół – taką 

odpowiedzialność ponoszą organizatorzy tych grup. 

12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt 

wniesiony na teren przez siebie musi być zabrany z obiektu po zakończeniu korzystania. 

13. Do obowiązków użytkujących należy dbałość o użytkowane boisko, a w szczególności do przeprowadzenia rozgrzewek 

przedmeczowych oraz ćwiczeń koordynacyjnych poza liniami zewnętrznymi boiska. Ćwiczenie powinny być ustawiane w 

różnych częściach boiska, aby równomiernie eksploatować płytę boiska. W przypadku opadów deszczu do rotowanie po 

całym boisku podczas treningów i meczów jest koniecznością. 

14. Pola bramkowe, tzw.”piątki” są wyłączone z użytkowania w trakcie treningów. Zarządca obiektu może wydać warunkową 

zgodę na korzystanie z pól bramkowych na wniosek osób użytkujących. 

15. Gry na utrzymanie, gry na małej przestrzeni oraz różnego rodzaju ćwiczenia zawierające starty zawodników odbywają się w bocznych 

sektorach boiska. Ćwiczenie, które nie muszą być wykonywane w osi głównej boiska, przeprowadzane są w bocznych sektorach. 

16. Użytkujący boisko zobowiązani są do utrzymywania porządku i czystości na terenie całego obiektu oraz uprzątnięcia śmieci 

i butelek po każdorazowym korzystaniu z obiektu, zarówno z boisk, jak i z szatni. 

17. Wszystkie wypożyczane od Stefa Sportu przyrządy treningowe muszą być zwrócone na miejsce po zakończeniu zajęć w stanie 

nienaruszonym lub odniesione do magazynu. 

18. W przypadku korzystania z przenośnych bramek należy każdorazowo przybijać te bramki za pomocą udostępnionych 

szpilek lub obciążników, uniemożliwiając tym samym przewrócenie się bramki na uczestnika. Obowiązek ten spoczywa na 

trenerze piłkarskim działającym w imieniu i za zgodą osoby wynajmującej obiekt lub boisko. Obowiązek poinformowania 

trenera o konieczności przybijania bramek przenośnych spoczywa na osobie wynajmującej Obiekt lub boisko. 

19. Po zakończeniu meczu/treningu bramki przenośne muszą zostać odstawione na miejsce, z którego były zabrane wraz z obciążnikami, 

które znajdują się przy wieży kamerzysty. Miejsca składowania bramek: 

- Boisko A: na pasie technicznym przy wejściu głównym na boisko od strony budynku klubowego 

- Boisko B: na przestrzeni za halą balonową. 

Bramki przenośne nie mogą być ustawiane przed wiatami osłaniającymi ławki rezerwowych, aby strzały nie uszkadzały wiat. 

20. Na osobie wynajmującej obiekty spoczywa także obowiązek poinformowania uczestników, widzów, opiekunów oraz  osób 

związanych z przygotowaniem i realizacją meczów mistrzowskich, sparingów oraz treningów o całkowitym zakazie 

spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych na terenie obiektu. 

21. W sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektów Strefy Sportu decydują  

pracownicy obiektu. 

22. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu Strefa Sportu nie odpowiada. 

23. Strefa Sportu nie odpowiada za wypadki i zdarzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów niniejszego 

regulaminu. 
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24. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów należy zgłaszać do pracowników Strefy Sportu. W uzasadnionych przypadkach 

Strefa Sportu Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 

 
Regulamin został wprowadzony uchwałą zarządu Strefy Sportu Sp. zo.o. 


