
Regulamin korzystania z Boisk Sportowo-Rekreacyjnych  

wraz z budynkiem socjalno – sanitarnym  

„Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Kazimierzowska 58 

Hala Pneumatyczna 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów 

 

1. Boisko sportowo-rekreacyjne wraz z budynkiem socjalno-sanitarnym „Moje Boisko – 

Orlik 2012” (zwane dalej: Obiekt) położone przy ul. Kazimierzowska 58 w Warszawie 

stanowi własność m.st. Warszawy. Administratorem Obiektu jest Ośrodek Sportu  

i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów (zwany dalej: Administrator). 

2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 22:00, w soboty i 

niedziele 09:00 – 21:00. 

3. W okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 Obiekt 

pozostaje do dyspozycji szkół celem prowadzenia zajęć dydaktycznych z wychowania 

fizycznego oraz organizacji szkolnych rozgrywek sportowych. 

4. W pozostałym czasie Obiekt jest ogólnodostępny i wykorzystywany na następujące cele: 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00 – 20:30 – zajęcia dla dzieci  

i młodzieży prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, 

b) od poniedziałku do piątku w godzinach 20:30 – 22:00 obiekt jest ogólnodostępny  

w ramach godzin dla mieszkańców Mokotowa, którzy będą mogli z niego korzystać bez 

opieki instruktora. 

c) w każdą sobotę i niedzielę w godzinach od 9:00 – 15:00 Obiekt jest udostępniony 

mokotowskim placówkom oświatowym oraz stowarzyszeniom sportowym, które w tym 

czasie będą mogły przeprowadzać treningi, rozgrywać mecze lub organizować imprezy 

sportowe, 

d) w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 15:00 – 21:00 – Obiekt jest ogólnodostępny dla 

mieszkańców Mokotowa, 

e) w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku – będą prowadzone zajęcia dla 

dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” 

f) administrator zastrzega sobie prawi do okresowej zmiany godzin otwarcia 

5. Korzystanie z Obiektu jest bezpłatne. 



6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 4  d, e koordynuje 

pełniący dyżur pracownik zaplecza sportowego. 

7. Rezerwacji boisk w ramach godzin ogólnodostępnych dla mieszkańców Mokotowa dokonuje 

się u pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów pod 

numerem telefonu 022 3254602 w ostatni poniedziałek miesiąca na miesiąc kolejny. 

8. Obiekt może być wyłączony tymczasowo z użytkowania w przypadku: 

a) świąt państwowych, 

b) niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających korzystanie z boisk, 

c) gdy stan techniczny Obiektu może zagrażać bezpieczeństwu jego użytkowników, 

d) ogłoszenia żałoby narodowej. 

9. Obiekt jest całoroczny, z podziałem na sezony: 

a) Boisko  od 01 kwietnia do 31 października 

b) Hala Pneumatyczna od 01 listopada do 31 marca  

10. Warunkiem korzystania z Obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego  

i obuwia sportowego, z zastrzeżeniem, że na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie  

z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego. 

11. W celu zapewnienia właściwego użytkowania Obiektu i bezpieczeństwa uczestnikom 

zajęć zabrania się: 

a) noszenia butów niszczących nawierzchnie Obiektu, w szczególności obuwia piłkarskiego z 

metalowymi korkami lub kolców, 

b) wprowadzania i używania sprzętu innego i niezgodnego z przeznaczeniem Obiektu w tym 

np. rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek, hulajnogi itp., 

c) niszczenia i używania niezgodnie z przeznaczeniem urządzeń sportowych obiektu, 

d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

e) śmiecenia i składowania odpadów, 

f) wnosić i używać materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych w tym 

fajerwerków, kul świecących, rac, mieszanek dymnych, świec dymnych, 

g) posiadać i upowszechniać materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, 

h) wnosić drzewców flagowych lub banerów, 

i) używać wskaźników laserowych, 

j) używać urządzeń wzmacniających hałas (bębny, trąbki, magnetofony ect.), 

k) zakłócania porządku i używania słów powszechnie uważanych za obelżywe, 

l)  przebywania na terenie boisk po ustalonych godzinach otwarcia, 



m) wprowadzania zwierząt, 

n) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

12. Zabrania się umyślnego otwierania drzwi ewakuacyjnych /jeśli nie ma zagrożenia/ pod groźbą 

kary pieniężnej w wysokości 5 000,00 

13. Zabrania się zatykania nawiewów powietrza, siadania na ich konstrukcji, przebierania się w 

pobliżu nawiewów, 

14. Pod balonem podczas rozgrywek sportowych może przebywać maksymalnie 60-80 osób, 

15. Zabrania się ustawiania jakichkolwiek przedmiotów w odległości mniejszej niż 1 metr od 

powłoki hali ciśnieniowej, we wnętrzu hali jak i na zewnątrz, 

16. Nie przestrzeganie tych zakazów może powodować odwołanie przyjętych rezerwacji, 

17. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami ust. 10 korzystania z boisk 

podejmuje pracownik Obiektu, który w zależności od sytuacji może: 

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

c) nakazać opuszczenie terenu boisk, 

d) wezwać Straż Miejską, Policję. 

18. Hala ciśnieniowa zaopatrzona jest w śluzę wejściową i drzwi awaryjne. Wejście od 

wnętrza hali odbywa się przez śluzę wejściową (drzwi obrotowe). Należy pamiętać aby 

drzwi obrotowe obracać zawsze w tym samym kierunku, 

19. W razie niebezpieczeństwa należy używać drzwi awaryjnych. Należy otworzyć rygiel 

górny i dolny, a następnie po naciśnięciu klamki antypanicznej drzwi otworzą się 

umożliwiając natychmiastowe opuszczenie hali, 

20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania 

z Obiektu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. 

22. Użytkownicy korzystają z Obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają 

materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

23. Użytkownicy Obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,  

a w szczególności dostosowania się do uwag pracownika Obiektu. 

24. Korzystający z Obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż.  

i bhp oraz uwag pracownika Obiektu. 

 


