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I.   CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 

1. Administratorem boisk jest Klub Sportowy AZS Wrocław Akademickiego Związku 
Sportowego we Wrocławiu, ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław.  

2. Przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem. 
3. Boiska są czynne w godzinach funkcjonowania Obiektów Sportowych GEM. 
4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boisk zobowiązane są podporządkować się 

przepisom Regulaminu oraz poleceniom obsługi obiektu. Teren boisk obejmuje 
boiska i pozostałą infrastrukturę znajdującą się w ich najbliższej okolicy.  

5. Na terenie boisk jak i w ich sąsiedztwie obowiązuje zakaz: 
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie 

działających substancji; 
- przebywania w stanie nietrzeźwym; 
- wprowadzania zwierząt; 
- uszkadzania lub niszczenia boisk i innych rzeczy znajdujących na ich terenie;  
- wnoszenia i spożywania jedzenia; 
- palenia ognisk, grilla oraz używania otwartego ognia; 
- zaśmiecania terenu boiska;  
- korzystania z boisk bez wcześniejszej rezerwacji; 
- korzystania z boisk w godzinach nocnych; 
- zakłócania porządku;  
- wnoszenia na teren boisk materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, w 

szczególności takich jak: butelki, puszki, kubki itp. wykonanych z kruchego 
pękającego lub twardego materiału, materiałów pirotechnicznych, zapalających. 

6. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów BHP. 
 

II.   ZASADY  KORZYSTANIA  Z  BOISK PLAŻOWYCH 
 

1. Z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób, który nie zagraża 
innym użytkownikom. Boiska są przeznaczone wyłącznie do gry w piłkę siatkową 
plażową. 

2. Wejście na boiska możliwe jest po uprzedniej rezerwacji (tel. 71 372 93 37, mail: 
hala@hotelgem.com.pl) na recepcji Hali tenisowej i wielofunkcyjnej. 

3. Osoby korzystające z boisk są zobowiązane do dokonania opłaty za korzystanie z 
nich zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

4. Minimalny czas wynajęcia obiektu wynosi 1 godzinę. 
5. Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia    

i zakończenia zajęć, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia 
zajęć z winy korzystającego z boiska, nie uprawnia go do przedłużenia czasu pobytu 
na obiekcie poza godzinami dokonanej rezerwacji. 

6. Osoby prowadzące zajęcia na boiskach, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo 
ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć i porządek. 
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7. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie boisk odpowiadają rodzice, 
prawni opiekunowie lub osoby prowadzące zajęcia zorganizowane. 

8. Wstęp na boiska dozwolony jest wyłącznie w stroju sportowym. 
9. Oświetlenie boiska włącza i wyłącza obsługa boiska. 
10. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (np. deszcz), problemów 

technicznych itp. Administrator ma prawo zabronić korzystania z boiska w każdym 
czasie.  

11. Korzystający z boiska biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. 
12. Administrator nie bierze odpowiedzialności za powstałe podczas zajęć kontuzje i 

urazy, uszkodzenia lub utratę sprzętu sportowego. W razie zaistnienia jakichkolwiek 
szkód na osobie lub mieniu, korzystający z boisk nie będą wnosić roszczeń wobec 
Administratora.  

13. Za szkody wyrządzone z winy osób korzystających z boisk w czasie korzystania z nich 
odpowiedzialność ponosi sprawca szkody, a w przypadku, gdy sprawcami są osoby 
niepełnoletnie – ich rodzice lub opiekunowie. W przypadku braku możliwości 
ustalenia sprawcy szkody przez Administratora, odpowiedzialność za szkodę ponoszą 
solidarnie osoby korzystające z boisk w czasie powstania szkody.  

14. Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu 
sportowego z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek, zgłosić ten 
fakt obsłudze boisk. 

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za garderobę, jak i przedmioty 
pozostawione w szatniach lub na terenie boisk.  

16. Administrator uprawniony jest do zakazania korzystania z boisk w przypadku 
naruszenia postanowień Regulaminu. Przed zakazaniem korzystania z boisk, 
Administrator uprawniony jest do udzielenia uprzedniego upomnienia.  

17. Wejście na boisko jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem Regulaminu. 
18. Regulamin obowiązuje od 1.06.2021 r. 

 

 


