
REGULAMIN OBIEKTÓW SPORTOWYCH  

CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE 

PRZY UL. TYTONIOWEJ 1  
Właścicielem obiektów sportowych jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60  

16-300 Augustów, zarządzającym jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie zwane dalej 

CSiR, działające na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXX/231/13 z dnia  

29 listopada 2013r.   

Siedziba CSiR znajduje się w Augustowie przy ulicy mjr H. Sucharskiego 15. 

Tel/fax. 87 643 67 58,  e-mail: info@basenaugustow.pl, obiekty@basenaugustow.pl  

strona internetowa: www.basenaugustow.pl 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie obiektów sportowych CSiR w 

Augustowie przy ul.Tytoniowej1: stadion LA i boisko piłkarskie, kompleks boisk 

„ORLIK 2012”, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną 

nawierzchnią, siłownia zewnętrzna „Osiedle Koszary”, korty tenisowe, boisko 

treningowe, widownie i tereny przyległe. 

2. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów 

niniejszego regulaminu. 

3. Wejście na teren obiektów oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu. 

4. Szczegółowe regulaminy kortów tenisowych i kompleksu boisk „ORLIK 2012”, 

siłowni zewnętrznej „Osiedle Koszary”, są zamieszczone przed wejściem na wyżej 

wymienione obiekty i stanowią integralną część niniejszego regulaminu. 

5. Z obiektów sportowych mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane 

za zgodą  pracowników  CSiR. 

6. Korzystanie z obiektów przez grupy zorganizowane oraz przeprowadzanie 

treningów, imprez sportowych, szkoleń wymaga uzgodnienia z CSiR i dokonania 

rezerwacji. 

7. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych zobowiązane są do 

podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i pracowników CSiR. 

8. W przypadku organizacji imprez masowych mają zastosowanie ponadto przepisy 

Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (Dz.U. z 2009r., nr 62, poz.504, z 

późn. zm). 

9. Za bezpieczeństwo osób przebywających na obiektach odpowiedzialni są:         

   trenerzy i opiekunowie grup zorganizowanych, organizatorzy imprez i rozgrywek, 

   na kompleksie boisk „Orlik 2012r” - animatorzy sportu zatrudnieni w CSiR. 

10. Szczegółowe zasady oraz godziny korzystania z kortów tenisowych, kompleksu 

boisk „ORLIK 2012”, siłowni zewnętrznej „Osiedle Koszary”  określają regulaminy 

poszczególnych obiektów. 

11. Cenniki obowiązujące na terenie obiektów sportowych stanowią integralną część 

niniejszego regulaminu. 

12. Na terenie wszystkich obiektów obowiązują następujące zakazy: 

 wnoszenia, spożywania alkoholu i innych środków o podobnym działaniu oraz 

palenia tytoniu, oprócz miejsc do tego wyznaczonych. 

 korzystania z obiektów przez osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków o podobnym działaniu, 

 wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, fasady, płoty, mury, 

ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, maszty, dachy, 

 używania wulgarnego słownictwa, 

 rozniecania ognia, 
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 prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej, sprzedawania 

biletów wstępu, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrekcji 

CSiR, 

 pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, 

 załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektów, 

 wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem organizacji wystaw i imprez z udziałem  

zwierząt), 

 umieszczania reklam, transparentów i plansz na terenie obiektów i ogrodzeniu bez 

zgody CSiR, 

13. Dyrekcja CSiR zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia z użytkowania 

poszczególnych obiektów lub ich części. 

14. Informacje o wyłączeniu z użytkowania będą wywieszane na tablicy ogłoszeń 

poszczególnych obiektów oraz zamieszczone na stronie internetowej CSiR. 

15. Wszyscy korzystający zobowiązani są do opuszczenia obiektów do godz. 21
00

. 

16. Osoby niszczące wyposażenie obiektów ponoszą pełną odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność 

materialną ponoszą ich prawni opiekunowie. 

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z 

obiektów CSiR. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego 

regulaminu nie będą mogły korzystać z obiektów CSiR. 

18. CSiR zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na teren 

obiektu. 

19. CSiR nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów 

niniejszego regulaminu oraz za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie 

obiektów.  

20. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy i animatorzy 

sportu CSiR. 

21. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w dniach – od poniedziałku do piątku w 

sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. mjr H. Sucharskiego 15                                

w Augustowie, w godz. 8
00

- 15
00 

. 
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