
REGULAMIN BOISKA PIŁKARSKIEGO 

przy Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka 

Kraków; os. Kalinowe 18 – tel. 12 647 15 25 wew. 28 
 

 

1. Boisko piłkarskie przeznaczone jest do uprawiania zajęć sportowych z piłki nożnej. Inne dyscypliny 

uprawiane mogą być wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą kierownictwa MDK. 

2. Na terenie obiektu młodzież szkolna przebywać może tylko pod opieką nauczyciela lub 

instruktora. 

3. W czasie korzystania z boiska piłkarskiego opiekuna grupy obowiązuje bezwzględny nakaz 

sprawdzenia poprawności mocowania przenośnych bramek do podłoża (na obu tulejach), a po 

zakończonych zajęciach odnoszenie ich i mocowanie na swoim miejscu (dotyczy bramek 2x3m). 

Bramki mogą przenosić wyłącznie osoby pełnoletnie (najemca zabezpiecza osoby do przenoszenia 

bramek we własnym zakresie!). 
4. Za bezpieczeństwo dzieci młodzieży podczas zajęć szkolnych odpowiada najemca boiska (dyrektor 

szkoły). 

5. Użytkownicy boiska biorą na siebie wszelkie ryzyko związane z uprawianiem sportu. MDK nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne i materialne spowodowane korzystaniem z boiska. 

Użytkownicy boiska ubezpieczają się we własnym zakresie. 

6. Z obiektu mogą korzystać osoby/grupy zainteresowane po wcześniejszym podpisaniu umowy najmu 

i dokonaniu imiennej rezerwacji boiska. 

7. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do kulturalnego zachowania, oraz stosowania 

się do sportowych zasad „fair play”. 

8. Najemcom naruszającym zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku MDK może wypowiedzieć 

umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. 

9. Korzystających z obiektu zobowiązuje się do posiadania strojów sportowych oraz obuwia 

zamiennego – butów sportowych przystosowanych do sztucznej nawierzchni (AG, „turfy”). 

Zabrania się stosowania obuwia z korkami, „lanek” oraz innych butów mogących uszkodzić 

nawierzchnię. 
10. Za kradzieże, zagubione oraz zniszczone rzeczy na terenie obiektu MDK nie ponosi 

odpowiedzialności. 

11. MDK nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni w trakcie oraz po opadach 

atmosferycznych. Najemca na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o możliwości gry, 

jednocześnie zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. 

12. Godziny otwarcia obiektu: 07:00 – 24:00 

13. Picie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych (również e-papierosów) oraz wnoszenie napojów 

w szklanych opakowaniach na teren boiska jest surowo zabronione. 
14. Wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren boiska jest zabronione. 

15. Jazda rowerem oraz na rolkach po boisku jest zabroniona. 

16. Wszelkie zauważone uszkodzenia najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić obsłudze boiska. 

17. W okresie eksploatacji hali pneumatycznej obowiązuje regulamin boiska piłkarskiego oraz 

dodatkowo: 

- Zabrania się umyślnego otwierania drzwi ewakuacyjnych. W przypadku nieuzasadnionego otwarci 

drzwi ewakuacyjnych najemca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów naprawy awarii); 

- W hali pneumatycznej maksymalnie może przebywać 50 osób; 

- W wypadku gdy temperatura panująca na boisku (w okresie grzewczym) nie spełnia wymagań danej 

szkoły, to opiekun grupy decyduje, o możliwości korzystania z boiska; 

- Aktualna temperatura na boisku uzależniona jest od możliwości grzewczych urządzeń MPEC; 

- Zabrania się zatykania wlotu i wylotu powietrza, siadania na ich konstrukcji oraz przebierania się w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

 

 

 

Dyrektor MDK im. J. Korczaka 


