
REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO 

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU 

KOMPLEKS SPORTOWY GRUNWALDZKA 244 

 80-314 GDAŃSK, AL. GRUNWALDZKA 244 

 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT REGULACJI 

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Obiektu, w szczególności prawa i obowiązki 
Administratora oraz Użytkowników i ich wzajemne relacje.  

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
 a) Obiekcie - należy przez to rozumieć nieruchomości położoną w Gdańsku przy                       

Al. Grunwaldzkiej 244 oraz znajdująca się na niej infrastruktura sportowa, będąca 
własnością Gminy Miasta Gdańska. Obiekt składa się  z wyodrębnionych 
organizacyjnie i/lub funkcjonalnie części, a w szczególności z bieżni i  urządzeń 
lekkoatletycznych, boiska do rugby i boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią; 

 b) Administratorze - należy przez to rozumieć Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą                    
w Gdańsku przy ul. Traugutta 29; 

 c) Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot, któremu służy prawo                             
do korzystania z Obiektu, jego części lub urządzeń znajdujących się na terenie 
Obiektu zgodnie z treścią praw i obowiązków określonych Umową zawartą 
pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Użytkownik może w szczególności 
być organizatorem Imprezy; 

 d) Korzystaniu – należy przez to rozumieć stosunek cywilno-prawny, którego 

podstawą jest umowa zawarta z Administratorem Obiektu bądź Użytkownikiem, 
który umowę z Administratorem zawarł, określając wzajemne prawa i obowiązki 
stron, w szczególności zasady i warunki eksploatacji Obiektu i/lub prawo                            
do przebywania na jego terenie oraz obowiązek zapłaty ceny; 

 e) Cenniku – należy przez to rozumieć ceny za korzystanie z Obiektu, określane 
obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
zatwierdzenia wysokości stawek i zasad odpłatności za korzystanie z obiektów                     
i pomieszczeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, jednostki organizacyjnej Miasta 
Gdańska, oraz świadczenie usług przez Gdański Ośrodek Sportu. Obowiązujący 
cennik jest dostępny na stronie http://www.sportgdansk.pl/cennik/ 

 f) Regulaminie - niniejszy akt określający zasady korzystania z Obiektu,                                   
w szczególności prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników i ich wzajemne 
relacje; 

 g) Imprezie - należy przez to rozumieć w szczególności: imprezę masową artystyczno-

rozrywkową, masową imprezę sportową, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, dalej Ustawa inne imprezy,                     
w tym sportowo-rekreacyjne, nie podlegające rygorom Ustawy oraz zajęcia, treningi 
czy lekcje wychowania fizycznego organizowane przez Użytkowników cyklicznie              
bądź incydentalnie; 

 h) Ochrona Obiektu  – osoby pilnujące porządku i bezpieczeństwa na terenie Obiektu       

na podstawie umowy zawartej z Administratorem. 
 



 
§ 2 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 
 

 1. Każda osoba korzystająca ze Obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami 
Regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom. 

 2. Obiekt nie jest powszechnie dostępny. Wyodrębnione organizacyjnie i/lub funkcjonalnie 
części Obiektu są czynne zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia poszczególnych 
części. Godziny otwarcia poszczególnych części Obiektu są podawane do wiadomości 
publicznej i Użytkowników, w szczególności poprzez wywieszenie na Tablicy ogłoszeń. 

 3. Za korzystanie z Obiektu pobiera się opłaty zgodnie z Cennikiem.  
 4. Korzystać z Obiektu oraz znajdujących się na jego terenie urządzeń sportowych mogą 

osoby posiadające do tego tytuł prawny, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Administratora harmonogramem. 

 5. Zasady przebywania na Obiekcie w dni wolne określa Administrator Obiektu.  
 6. Szczegółowe zasady Korzystania z Obiektu w szczególności prawa i obowiązki 

Użytkowników, są określone treścią postanowień umów zawieranych                                   
przez Administratora i Użytkownika.  

 
§3 

KONTROLA WEJŚCIOWA 
 

1. Administrator Obiektu i/lub Ochrona Obiektu jest uprawniona do kontrolowania osób 
celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa,                                   
w szczególności  z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia 
broni lub przedmiotów niebezpiecznych. 

2. Administratorowi i/lub Ochronie Obiektu przysługuje uprawnienie do nie wpuszczenia 
lub usuwania na/z terenu Obiektu osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa.  

3. Wstęp na teren Obiektu w przypadku osób nie mających zdolności do czynności prawnych 
(osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie) 
może nastąpić tyko w obecności opiekuna prawnego - osoby pełnoletniej. Wstęp na teren 
Obiektu w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (małoletni, 
którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo) może  
nastąpić za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.  

4. W każdym przypadku Administrator i/lub Użytkownik może ustanowić dodatkowe warunki 
przebywania i uczestnictwa w Imprezie i/lub zajęciach organizowanych na terenie Obiektu. 

5. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego, a nagrania z kamer 
mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób korzystających z Obiektu 
bez poszanowania obowiązującego Regulaminu i przepisów prawa powszechne 
obowiązujących. Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr 
osobistych. 

6. Służba porządkowa jest uprawniona do kontrolowania osób - również przy użyciu środków 
technicznych - celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa,                  
w szczególności z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia 
broni i innych przedmiotów niebezpiecznych. 

 
§ 4 

ZACHOWANIE NA OBIEKCIE 
 

 1. Każdy, kto Korzysta z Obiektu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził                                       
i nie zagrażał innym. 

 2. Wszystkie osoby wchodzące na teren Obiektu uznają prawo Administratora Obiektu                      



i/lub Użytkownika wynikające z art. 20 Ustawy z dnia 20 maja 2009r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych, do działania służb porządkowych i wykonywania przez nie czynności           
w granicach określonych prawem w szczególności do przeglądania zawartości bagaży              
i odzieży osobistej, wydawania poleceń porządkowych zakłócającym porządek publiczny 
lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy i/lub Regulaminem Obiektu, 
legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości, sprawdzanie i stwierdzanie uprawnień 
osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – 
wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej. 

 3. Osoby uczestniczące w imprezie masowej organizowanej przez Administratora                       
i/lub Użytkownika obowiązane są do zajmowania miejsca określonego treścią biletu                         
lub innego dokumentu wstępu. 

 4. Osoby znajdujące się na terenie Obiektu są obowiązane stosować się do zarządzeń 
policji, straży pożarnej, służb porządkowych, Ochrony Obiektu oraz do zaleceń spikera. 
Osoby przebywające na terenie Obiektu są obowiązane przestrzegać przepisów                    
BHP i PPOŻ. 

 5. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne należy niezwłocznie opuszczać, 
tak aby pozostawały wolne. 

 
§ 5 

ZAKAZY 
 

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu w szczególności następujących 
przedmiotów: 
 a) broni wszelkiego rodzaju, 
 b) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, 
 c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 
 d) butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego                      

lub szczególnie twardego materiału, 
 e) przedmiotów o dużej objętości jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki, 
 f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, 
 g) drzewców do flag i transparentów, innych kijów,  
 h) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym napojów 

alkoholowych, 
 i) zwierząt. 

 2. Ponadto zakazuje się  w szczególności: 
 a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone                    

do powszechnego użytku; szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia płyty 
stadionu lekkoatletycznego, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, 
maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy, 

 b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów w szczególności: 
płyta stadionu lekkoatletycznego, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia 
służbowe, 

 c) rzucania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników     
i innych uczestników Imprezy, zajęć, 

 d) sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków                            
i przeprowadzania zbiórek bez uprzedniej zgody Administratora Obiektu, 

 e) spożywania alkoholu lub innych środków odurzających na terenie Obiektu, 
 f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, 
 g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania                                         

i zanieczyszczania Obiektu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie 
przedmiotów, 

 h) umieszczania reklam bez zgody Administratora. 



 i) wchodzenia na nawierzchnie sportowe Obiektu, w szczególności płytę stadionu 
lekkoatletycznego, bez odpowiedniego obuwia sportowego, 

 j) korzystania z Obiektu, w szczególności z nawierzchni, urządzeń i instalacji 
sportowych, w jakikolwiek sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w tym między 
innymi jazdy na rowerze, motocyklu czy wrotkach.    

 
§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Osoby które nie przestrzegają Regulaminu obowiązującego na terenie Obiektu będą, 
po wylegitymowaniu, z niego natychmiast usunięte, lub zatrzymane w trybie art 243 
kodeksu postępowania karnego i niezwłocznie przekazane policji bez prawa zwrotu 
opłat za korzystanie z Obiektu. Wobec sprawcy naruszenia Administrator Obiektu i/lub 
Użytkownik może stosować zakazy wynikające z przepisów powszechnie 
obowiązujących, w szczególności zakaz polegający na zakazie uczestnictwa              
w kolejnych Imprezach przeprowadzanych przez tego Użytkownika                          
i/lub Administratora. 

2. Administrator Obiektu zastrzega sobie prawo dochodzenia naprawienia szkody 
bezpośrednio od Użytkownika i/lub sprawcy szkody za wyrządzone na Obiekcie szkody,                           
w tym naruszenie dobrego wizerunku Administratora na zasadach wynikających                           
z przepisów powszechnie obowiązujących.  

3. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 
pozostawione na terenie Obiektu. 

4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi Obiektu. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 
 2. Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany treści umów łączących Administratora                       

z Użytkownikiem. 
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
 


