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Załącznik nr  1 do Regulaminu Stadionu 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ STADIONU 

MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU  

 

§ 1. 

Korzystanie z boiska ze sztuczną trawą jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją  Regulaminu 

korzystania z boiska ze sztuczną trawą Stadionu Miejskiego w Białymstoku, zwanego dalej 

Regulaminem i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1) Spółce - należy przez to rozumieć „Stadion Miejski” Sp. z o.o., ul. Słonecznej 1, wpisaną                      

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452595, NIP 5423230046, 

REGON 200763186; 

2) boisku ze sztuczną trawą - należy przez to rozumieć boisko ze sztuczną trawą wraz z jego 

wyposażeniem stałym  i ruchomym, trybunami, częścią szatniową mieszczącą się w budynku biura 

Zarządu Spółki oraz parkingiem w bezpośrednim sąsiedztwie boiska; 

3) osobach korzystających - należy przez to rozumieć osoby korzystające z boiska na podstawie umowy 

zawartej przez Spółkę z korzystającym; 

4) usługach publicznych – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne, zaspokajające zbiorowe 

potrzeby wspólnoty samorządowej Gminy Białystok usługi publiczne z zakresu kultury fizycznej             

świadczone przez Spółkę;  

§ 3. 

1. Boisko nie jest miejscem powszechnie dostępnym. Korzystanie z boiska możliwe jest                 

po uprzednim złożeniu rezerwacji w formie pisemnej, telefonicznej lub mailowej. Terminy korzystania 

ustalane  są  z uwzględnieniem kolejności składanych wniosków, rodzaju, zakresu i okresu korzystania 

z obiektu, a w szczególnie uzasadnionych okolicznościach także z uwzględnieniem ważnego interesu 

korzystającego i Spółki. 

2. Boisko jest czynne codziennie w godzinach od godz. 7.00 do godz. 23.00. Zabrania                   

się przebywania na boisku osób nieupoważnionych po godzinach otwarcia. 

3. Korzystanie z boiska odbywa się zgodnie z harmonogramem prowadzonym przez Spółkę. 

Terminy korzystania wynikające ze stałych rezerwacji boiska mogą zostać odwołane  

w szczególnych przypadkach, w szczególności ze względu na organizowane na boisku imprezy,                    

o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4. W przypadku korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, istnieje możliwość 

rezerwacji połowy boiska. W takim przypadku druga połowa boiska może być udostępniona innemu 

korzystającemu, przy czym w razie kolizji rezerwacji pierwszeństwo mają korzystający z całego boiska. 

5. Korzystanie z boiska jest odpłatne. Wpłaty należności zgodnej z odpowiednim cennikiem 

należy dokonywać przed udostępnieniem boiska, w siedzibie Spółki w godzinach jej pracy  

lub przelewem na rachunek bankowy Spółki, a w przypadku cyklicznego korzystania z boiska  

na podstawie zawartej ze Spółką umowy, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego  

w terminie wskazanym w umowie.    

6. Korzystanie z boiska obejmuje również udostępnienie: 

a) jednej szatni dla zawodników - podczas treningu; 

b) dwóch szatni dla zawodników, pokoju trenerów, pokoju sędziów, pokoju medycznego, 

pomieszczenia WC - podczas meczu; 

c) czterech szatni dla zawodników, pokoju trenerów, pokoju sędziów, pokoju medycznego, 

pomieszczenia WC – podczas turnieju lub imprez. 
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7. Czas i sposób korzystania z boiska oraz ilość osób korzystających przebywających na boisku, 

a także ewentualne zastrzeżenia do stanu boiska należy zgłaszać Spółce przed udostępnieniem boiska.  

8. Spółka zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia boiska z użytkowania z uwagi 

niekorzystne warunki atmosferyczne lub prace konserwacyjne. 

§ 4. 

1. Korzystający i osoby korzystające zobowiązane są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące 

się na jego terenie urządzenia. Z wyposażenia i urządzeń należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem, a  po zakończeniu korzystania z boiska należy przenieść je poza pole gry. 

2. Korzystający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas udostępnienia boiska, w 

tym wynikające z naruszenia porządku, nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych 

znajdujących się na terenie obiektu przez osoby korzystające. 

3. Spółka zastrzega sobie prawo do pociągnięcia każdej osoby korzystającej lub uczestnika  

do odpowiedzialności obejmującej w szczególności obowiązek naprawienia szkody, a także 

zadośćuczynienia wobec naruszenia dobrego imienia i wizerunku Spółki. 

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione na terenie obiektu  

oraz utracone na skutek kradzieży. 

5. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa 

osób korzystających, uczestników i użytkowników boiska. 

6. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z obiektu, odpowiada 

prowadzący zajęcia lub opiekun grupy osób korzystających. 

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w związku z prowadzeniem 

zajęć sportowych na boisku. 

8. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów przeciwpożarowych i przepisów 

dotyczących organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych, za których naruszenie ponoszą pełną 

odpowiedzialność, a także do stosowania się do poleceń i uwag Spółki. 

 

§ 5. 

1. Osoby korzystające mogą korzystać z boiska tylko pod nadzorem nauczyciela, instruktora, 

trenera lub pełnoletniego opiekuna prawnego, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność, której 

przyjęcie potwierdza poprzez złożenie czytelnego podpisu w dzienniku wejść na boisko prowadzonym 

przez Spółkę. 

2. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, 

przeznaczonego na sztuczną trawę. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających i uczestników zabrania się: 

1) korzystania z boiska bez zgody Spółki; 

2) przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia;  

3) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 

4) przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

5) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

6) użytkowania na boisku wszelkich pojazdów, w tym rowerów, motorowerów, deskorolek i rolek; 

7) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających; 

8) zaśmiecania boiska, trybun i terenu wokół boiska; 

9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników (w uzasadnionych przypadkach Spółka 

może wyrazić zgodę na wprowadzanie zwierząt); 

10) dewastacji lub uszkodzenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

11) wchodzenia na ogrodzenie i inne znajdujące się na boisku i poza nim urządzenia sportowe; 

12) odpalania materiałów pirotechnicznych, a w szczególności fajerwerków, świec dymnych, rac  

i petard; 

13) wnoszenia na teren boiska materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych  

przez korzystającego i Spółkę. 



3 
 

 

 

 

4. Rozstrzygnięcia dotyczące niezgodnego z postanowieniami ust. 5 korzystania  

z boiska podejmuje Spółka, która w zależności od sytuacji może:  

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;  

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie; 

3) nakazać opuszczenie terenu boiska i obiektu; 

4) zakazać czasowego wstępu na teren boiska. 

5. W trosce o bezpieczeństwo osób i mienia teren boiska objęty jest stałym monitoringiem.  

6. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Spółki na piśmie za pośrednictwem sekretariatu  

lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@stadion.bialystok.pl. 

7. Boisko ze sztuczną trawą jest integralną częścią stadionu. Przy korzystaniu z niego obowiązują 

przepisy Regulaminu stadionu oraz niniejszego regulaminu. 
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