
 

 

UCHWAŁA NR XXV/222/20 

RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

 publicznej – obiektów sportowych zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji  

w Konstantynowie Łódzkim 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza regulaminy korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – obiek-

tów sportowych zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji, położonych przy ul. Kilińskiego 75a, na placu 

Wolności 60 oraz przy ul. Zgierskiej 21b w Konstantynowie Łódzkim: 

1) Regulamin korzystania z miejskiej pływalni wraz z zapleczem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały; 

2) Regulamin korzystania z boisk o nawierzchni trawiastej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i świetli-

cą, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały; 

3) Regulamin korzystania z hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, stanowiący załącznik nr 3 

do niniejszej Uchwały; 

4) Regulamin korzystania z placu zabaw, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały; 

5) Regulamin korzystania z siłowni plenerowej, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały; 

6) Regulamin korzystania z Zespołu Boisk ,,Orlik 2012", stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Regulaminy, o których mowa w § 1 podlegają umieszczeniu na tablicach informacyjnych zlokalizowa-

nych przy wyżej wymienionych obiektach i urządzeniach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - 

obiektów sportowych zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 października 2020 r.

Poz. 5621



§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Konstantynowie Łódzkim 

 

 

Jadwiga Czekajewska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/222/20 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 29 września 2020 r. 

Regulamin korzystania z miejskiej pływalni wraz z zapleczem, 

Centrum Sportu i Rekreacji, 

ul. Kilińskiego 75a w Konstantynowie Łódzkim 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich osób korzystających z pływalni. 

§ 2. Warunkiem korzystania z pływalni jest zapoznanie się i stosowanie do niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Miejska pływalnia wraz z zapleczem  zwana dalej „Pływalnią” zlokalizowana w Konstantynowie 

Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a, stanowi własność gminy Konstantynów Łódzki i jest administrowana przez 

Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) w Konstantynowie Łódzkim, z siedzibą 95-050 Konstantynów Łódzki, 

ulica Kilińskiego 75a, zwane dalej „Administratorem”. 

§ 4. Infrastrukturę Pływalni stanowią: 

1) strefa basenu – hala basenowa z niecką basenową: 

a) tor pływacki wypłycony, 

b) tor pływacki – 5 szt., 

c) sauna parowa, 

d) sauna fińska, 

e) wanna z hydromasażem (jacuzzi); 

2) strefa fitness: 

a) siłownia, 

b) sala ćwiczeń; 

3) pomieszczenia administracyjne i magazynowe; 

4) zaplecze szatniowo-sanitarne. 

§ 5. 1. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, w soboty w godz. 6.00–20.00, 

w niedziele 8.00-22.00, w dni świąteczne w godz. 14.00-22.00, w sezonie letnim 14.00-21.00. 

2. Obiekt sportowy jest nieczynny: 1 stycznia, 25-26 grudnia, 31 grudnia, Wielkanoc, 1 listopada oraz w 

czasie corocznej przerwy remontowej. 

3. Możliwe są zmiany godzin funkcjonowania Pływalni, wynikające z uzasadnionych przyczyn, m.in. orga-

nizowanych zawodów pływackich ogłaszanych wcześniej na tablicy ogłoszeń. Decyzję w tym zakresie podej-

muje Dyrektor CSiR. 

§ 6. Wszystkie osoby przebywające na Pływalni zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pra-

cowników CSiR, a w szczególności ratowników pełniących dyżur. 

§ 7. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie Pływalni dozwolone jest wyłącznie po wcześniej-

szym uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora CSiR. 

§ 8. Dyrektor CSiR lub osoba upoważniona może czasowo ograniczyć wejście klientów z powodu osią-

gnięcia maksymalnej ilości osób korzystających. 
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§ 9. Na terenie Pływalni zabrania się jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności w charakte-

rze trenera personalnego, instruktora, w tym fitness, działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym 

rozprowadzania ulotek i sprzedaży towarów. Wyjątek od tej zasady stanowi działalność gospodarcza w wynaję-

tych pomieszczeniach lub na powierzchniach oraz działalność prowadzona na podstawie pisemnej umowy z 

CSiR. 

§ 10. Przed wykupieniem usługi i wejściem użytkownik winien zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

Zasady korzystania z Pływalni 

§ 11. Z Pływalni nie mogą korzystać osoby: 

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub są pod wpływem innych środków odurzających; 

2) z chorobami zakaźnymi i ranami otwartymi; 

3) z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

§ 12. Każdą osobę przed wejściem do strefy basenu obowiązuje: 

1) pozostawienie okryć wierzchnich w szatni głównej; 

2) pobranie numerków do szatni; 

3) przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży w szafce; 

4) dokładne umycie ciała pod prysznicem: namydlenie (bez kostiumu) całego ciała i dokładne spłukanie wo-

dą, zmycie makijażu; 

5) noszenie czystego stroju kąpielowego, czepka i zmiana obuwia na czyste klapki, trepy itp.; 

6) wejście przez brodzik w celu dezynfekcji nóg. 

§ 13. Osoby korzystające ze strefy basenu zobowiązane są do: 

1) stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych pełniących dyżur ratowników i innych pracowni-

ków CSiR; 

2) dostosowania swojej aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia, z uwzględnie-

niem aktywności innych użytkowników Pływalni; 

3) zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych; 

4) użytkowania sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie 

go w wyznaczone miejsce; 

5) bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób. 

§ 14. 1.  Dzieci do lat 13 mogą przebywać w strefie basenu jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich. 

2. Dzieci w wieku 4 - 13 lat - maksymalnie troje pod opieką jednego opiekuna. 

3. Każde dziecko do 3 roku życia musi być pod opieką co najmniej jednego opiekuna. 

§ 15. Grupy zorganizowane są zobowiązane zgłosić się do pracownika CSiR celem uzgodnienia warunków 

korzystania ze strefy basenu. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy wynikające z umowy o udo-

stępnienie infrastruktury sportowej CSiR. 

§ 16. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z basenu wyłącznie w ramach zajęć z instruktorem, a in-

dywidualnie mogą korzystać wyłącznie z toru wypłyconego. 

§ 17. Zastrzega się prawo do rezerwacji części lub całości stref w celu przeprowadzenia zajęć zorganizo-

wanych. 

§ 18. Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów 

pływania, zatrudnionych przez CSiR lub posiadających umowy z CSiR. 

§ 19. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pomocy opiekunów, jeden opiekun na jedną osobę niepeł-

nosprawną. 
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§ 20. Użytkownikom Pływalni zaleca się nie wnoszenie na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze 

względu na ryzyko kradzieży lub zgubienia. 

§ 21. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. 

§ 22. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach. Przebieralnie rodzinne są przezna-

czone dla rodzin z dziećmi i dla osób niepełnosprawnych. 

§ 23. W całej strefie Pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie plażowe, które na-

leży pozostawić w wyznaczonym miejscu w pobliżu wejścia na halę basenową. 

§ 24. Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne: 

1) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała; 

2) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała; 

3) podczas pobytu w wodzie jak i na hali basenowej obowiązuje czepek kąpielowy; 

4) z zastrzeżeniem § 74 i § 75. 

§ 25. Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli. Zaleca się dodatkowo 

stosowanie majtek neoprenowych, które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do 

wody. 

§ 26. Ratownicy noszą strój z napisem RATOWNIK. 

§ 27. Na torach basenu obowiązuje ruch prawostronny. 

§ 28. Na jednym torze nie może przebywać więcej niż 7 osób. 

§ 29. Klienci indywidualni mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania przeznaczony do 

osobistego użytkowania, po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu technicznego i czystości przez ratownika. 

§ 30. Indywidualny sprzęt do pływania dla jednej osoby stanowi nie więcej niż: 1 para płetw krótkich, oku-

lary, 1 deska, 1 „ósemka”, 1 para łapek pływackich, 1 para rękawków do pływania. 

§ 31. Korzystanie z własnych rękawków do pływania dozwolone jest wyłącznie w torze wypłyconym. 

§ 32. Zabrania się wnoszenia własnych dmuchanych piłek, kółek do nurkowania, krążków, materacy, pisto-

letów na wodę, itp. Sprzęt do nauki pływania oraz do gier i zabaw znajduje się w strefie basenu i pozostaje do 

dyspozycji użytkowników. 

§ 33. Na terenie strefy basenu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórko-

wych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicz-

nych bez pisemnej zgody Dyrektora CSiR. 

§ 34. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać 

niezwłocznie ratownikowi. 

§ 35. W przypadku używania okularów korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób unie-

możliwiający ich spadnięcie. 

§ 36. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej 

Pływalni. 

§ 37. Rzeczy znalezione na terenie Pływalni należy przekazać do szatni w holu. Personel szatni wydaje rze-

czy znalezione po ich identyfikacji przez właściciela. Rzeczy znalezione są przechowywane przez 4 tygodnie. 

§ 38. W strefie basenowej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: 

1) 1 gwizdek krótki – przekroczenie regulaminu; 

2) 1 gwizdek długi – początek zajęć; 

3) 2 gwizdki długie  – koniec zajęć; 

4) seria kilku gwizdków – alarm, należy natychmiast wyjść z wody. 
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§ 39. W basenie wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności na-

leży dostosować własne plany aktywności: 

1) strefa dla nieumiejących pływać – tor wypłycony – o głębokości 0,6 m – 1,0 m; 

2) strefa dla umiejących pływać – pięć torów – o głębokości 0,8 m – 1,8 m; 

Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są w postaci znaków graficznych na ścianach niecek 

basenowych lub w ich pobliżu. 

§ 40. Ze względów bezpieczeństwa zastrzega się możliwość czasowego wyłączenia z eksploatacji poszcze-

gólnych stref, części Pływalni. 

§ 41. Strefy, obszary pływalni wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez taśmy, pachołki i 

łańcuchy w kolorze biało-czerwonym;  korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione. 

§ 42. Na hali basenowej wokół obrzeża niecki basenowej wyznaczone są strefy bezpieczeństwa, w których 

obowiązuje całkowity zakaz przebywania klientów. 

§ 43. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny użytkownikom Pływalni zabrania się: 

1) wstępu i przebywania osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających; 

2) wnoszenia i spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy; 

3) używania pod prysznicem kosmetyków w szklanych opakowaniach; 

4) wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników, przy braku ratowników w hali basenowej oraz w czasie 

prowadzenia akcji ratowniczej; 

5) przebywania w „strefie bezpieczeństwa” wokół niecki basenu; 

6) siedzenia na brzegach niecki oraz na słupkach startowych lub drabinkach wejściowych; 

7) biegania, popychania i wrzucania do wody; 

8) skoków do wody; 

9) wszczynania fałszywych alarmów; 

10) pozostawiania dzieci bez opieki; 

11) wchodzenia i wychodzenia z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki); 

12) powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z pływalni, a w szczególności 

nurkowania w dal, oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych; 

13) używania słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe; 

14) zakaz wchodzenia na halę basenową osób nie korzystających z basenu. Opiekunowie, rodzice przekazują 

dzieci osobom upoważnionym do opieki nad dziećmi w trakcie pływania, nie wchodząc na halę basenową. 

Do dyspozycji pozostaje ogólnodostępna widownia na pierwszym piętrze Pływalni; 

15) wnoszenia, używania gwizdków, gwizdania na terenie Pływalni; 

16) wprowadzania zwierząt. 

Zasady korzystania z wanny z hydromasażem - jacuzzi 

§ 44. Wstęp do pomieszczenia z wanną mają wyłącznie osoby korzystające z urządzenia oraz pracownicy 

obsługi, którzy mogą kontrolować sposób korzystania z urządzenia, a w razie naruszenia regulaminu zakazać 

dalszego korzystania. 

§ 45. Wanna z hydromasażem czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.18.00–21.30. W pozostałe dni 

czynna w godzinach funkcjonowania basenu.  Fakultatywnie – na wniosek klienta jacuzzi może być urucho-

mione we wcześniejszych godzinach z uwzględnieniem ekonomicznego uzasadnienia. 

§ 46. Wejście do jacuzzi umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu wstępu w godzinach pracy tej strefy. 

§ 47. Dzieci do lat 7 korzystają z wanny z hydromasażem tylko pod opieką osób dorosłych. 
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§ 48. Korzystanie z urządzenia może się odbywać indywidualnie lub w grupie do 5 osób, z tym że wszyscy 

mają takie samo prawa do skorzystania. W przypadku większej liczby osób chętnych wprowadza się limit cza-

sowy wynoszący 15 minut dla jednej zmiany. 

§ 49. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 min. 

§ 50. Użytkowników z dysfunkcjami układu krążenia oraz innymi przeciwskazaniami do korzystania z ką-

pieli w jacuzzi, obejmuje zakaz korzystania z jacuzzi. 

§ 51. Z usługi mogą korzystać wyłącznie osoby w stroju kąpielowym i zmienionym obuwiu. 

§ 52. Przed skorzystaniem z usługi obowiązuje dokładne umycie całego ciała. 

§ 53. Podczas wchodzenia i wychodzenia należy zachować szczególną ostrożność, pierwszeństwo w komu-

nikacji ma użytkownik wychodzący z jacuzzi. Wejście do wanny jacuzzi może się odbywać wyłącznie od stro-

ny uchwytów. 

§ 54. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej. 

§ 55. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i 

innych osób. Klientów obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządko-

wania się decyzjom obsługi. Zachowanie użytkowników przebywających w jacuzzi nie może zakłócać wypo-

czynku innym użytkownikom. 

§ 56. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi. 

§ 57. Czepki kąpielowe są obowiązkowe w wannie jacuzzi. 

Zasady korzystania z saun 

§ 58. Do sauny należy wchodzić boso. 

§ 59. 1.  Wejście do sauny umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu wstępu w godzinach pracy tej stre-

fy i zainicjowanie go przed wejściem i po wyjściu na czytniku bramki wejściowej. 

2. Sauna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 – 21.30. W pozostałe dni czynna w godzi-

nach 14:00 – 21.30. 

§ 60. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem 

kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami. 

§ 61. Obsługą sauny i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy CSiR. Za-

bronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli 

parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w bezpośrednim otoczeniu pie-

ca saunowego, gdyż grozi to pożarem. 

§ 62. Przebywając w saunie należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu 

swojego zdrowia. 

§ 63. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie 

powiadomić o tym fakcie ratowników. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić strefę. 

§ 64. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi 

to oparzeniem. Nie wolno siadać na kamieniach pieca grzewczego. 

§ 65. Nie wolno samodzielnie polewać pieca w saunie żadnymi płynami. 

§ 66. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny niewyposażonej w poręcze wymaga 

zachowania szczególnej ostrożności. 

§ 67. Ze względów higienicznych zabronione jest wykonywanie masaży z użyciem szczotek. 

§ 68. Z pomieszczenia sauny suchej i natrysku z zimną wodą można korzystać nago. 

§ 69. W saunie należy przebywać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania - siadając, lub kładąc 

się na ławkach w taki sposób, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami (także stopy). Jed-

nocześnie pareo lub ręcznik powinien zasłaniać intymne części ciała. 
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§ 70. Zachowanie użytkowników przebywających w saunie nie może zakłócać wypoczynku innym użyt-

kownikom. 

§ 71. Hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z sauny itp. jest zabronione. Wszy-

scy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spoko-

ju. 

Zasady korzystania ze strefy fitness: z siłowni i klubu fitness 

§ 72. Strefa fitness czynna jest w godzinach pracy Pływalni. 

§ 73. Użytkownikami siłowni i fitness klubu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowie-

nia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.  

§ 74. Z siłowni oraz zajęć fitness mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 

§ 75. Zajęcia zorganizowane fitness odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym gra-

fikiem zajęć. Wejście na siłownię jest nielimitowane czasowo. 

§ 76. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie 

ćwiczeń fizycznych.  

§ 77. Każdy klient powinien używać swojego transpondera w sposób zgodny z przeznaczeniem i nie odstę-

pować go innej osobie. 

§ 78. Obowiązuje zmiana obuwia na czyste, pełne sportowe buty, stabilne, zapinane lub sznurowane oraz 

wygodny strój sportowy. 

§ 79. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego 

usytuowania. 

§ 80. Nie jest dopuszczalne użyczanie własnego karnetu innej osobie. Użyczenie własnego karnetu innej 

osobie stanowi naruszenie zasad Regulaminu.  

§ 81. Należy przestrzegać zaleceń instruktora. 

§ 82. Należy zachowywać się z poszanowaniem ogólnych norm zachowania, nie używać wulgarnych słów. 

§ 83. Na terenie strefy fitness zabrania się: 

1) używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

2) wstępu i przebywania na obiekcie osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających; 

3) wnoszenia, posiadania i spożywania środków dopingujących, broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, któ-

re mogą być użyte jako broń, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, materiałów pirotech-

nicznych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa; 

4) używania słów wulgarnych lub obraźliwych; 

5) prowadzenia bez zezwolenia gospodarza obiektu wszelkich działalności zarobkowych, a w szczególności w 

charakterze trenera personalnego, instruktora w tym fitness, działalności handlowej, marketingowej i usłu-

gowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnych 

zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem; 

6) wprowadzania zwierząt. 

Opłaty 

§ 84. Opłata za wstęp pobierana jest według cennika. 

§ 85. Opłaty za indywidualne oraz grupowe lekcje dokonuje się gotówką bądź kartą w kasach Pływalni lub 

przelewem na rachunek bankowy CSiR. 

§ 86. Wejście w strefę naliczania czasowego oraz przydział szafek odbywa się przy użyciu urządzenia elek-

tronicznego (pasek z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym – transponder), który nabywa się w kasie. 

§ 87. Wyjście z Obiektu sportowego  jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się w kasie. 
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§ 88. Czas pobytu w strefie basenowej mierzony jest od momentu pobrania do chwili zwrotu transpondera 

(tzw. zegarka) w kasie przy rozliczeniu. 

§ 89. Pełna należność za świadczoną usługę  musi być uregulowana w kasie w momencie opuszczenia stre-

fy naliczania czasowego. 

§ 90. Odpłatność za usługę sauny jest wliczana w czas pobytu w strefie  basenowej. Użytkownik strefy fit-

ness ponosi dodatkową opłatę za korzystanie z sauny. 

Odpowiedzialność 

§ 91. Dyrektor CSiR może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalsze-

go korzystania z basenu.  

§ 92. Skargi i wnioski należy zgłaszać na bieżąco do Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w godzinach 

urzędowania.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/222/20 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 29 września 2020 r. 

Regulamin korzystania z boisk o nawierzchni trawiastej 

wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i świetlicą, 

Centrum Sportu i Rekreacji, 

plac Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim 

§ 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich osób korzystających z Obiektu sportowego. 

Warunkiem korzystania z Obiektu sportowego jest zapoznanie się i stosowanie do niniejszego regulaminu.  

§ 2. Boiska z nawierzchnią trawiastą sztuczną i naturalną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i świetli-

cą zwane dalej „Obiektem sportowym” zlokalizowane w Konstantynowie Łódzkim przy placu Wolności 60 

stanowią własność gminy Konstantynów Łódzki i są administrowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Kon-

stantynowie Łódzkim z siedzibą 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75a, zwane dalej „Administra-

torem”. 

§ 3. Infrastrukturę Obiektu sportowego stanowią: 

1) boisko z nawierzchnią ze sztucznej  trawy – główne; 

2) boisko z nawierzchnią z naturalnej trawy – duże; 

3) boisko z nawierzchnią z naturalnej trawy – małe; 

4) trybuny boiska głównego; 

5) budynek administracyjno-socjalny z zapleczem szatniowo-sanitarnym i świetlicą; 

6) tereny ogólnodostępne, rekreacyjne, ograniczone ogrodzeniem zewnętrznym nieruchomości przy placu 

Wolności 60. 

§ 4. 1. Obiekt sportowy jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 22.30. W soboty i 

niedziele dostępny jest w godzinach uzgodnionych z Administratorem. 

2. Wskazany czas dostępności nie ma zastosowania, gdy czas zakończenia zaplanowanej imprezy jest 

przewidziany na godzinę późniejszą. 

3. Dyrektor CSiR może zmieniać godziny pracy Obiektu sportowego. 

4. Dopuszcza się zamknięcie Obiektu w okresach zimowych, a także w innych okresach, w przypadku wy-

stąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z Obiektu. 

§ 5. Wszystkie osoby przebywające w Obiekcie sportowym zobowiązane są do podporządkowania się po-

leceniom służb porządkowych, osób upoważnionych, w szczególności pracowników CSiR, obsługi Obiektu 

sportowego. 

§ 6. Administrator ma prawo do nieudostępniania Obiektu sportowego: 

1) w sytuacjach wynikających z realizacji statutowych obowiązków CSiR; 

2) w dniach, w których organizowane są przez jednostki organizacyjne Gminy Konstantynów Łódzki imprezy 

sportowe, środowiskowe, uroczystości gminne, inne; 

3) z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. 

§ 7. Imprezy masowe mogą być organizowane po spełnieniu przez organizatora wymogów zawartych w 

ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Użytkownicy 

§ 8. Do korzystania z Obiektu sportowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem, uprawnione 

są: 
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1) kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia i inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące w Obiekcie 

sportowym rozgrywki piłkarskie, zawody sportowe, zajęcia sportowe lub imprezy o charakterze sportowo-

rekreacyjnym, zwane dalej organizatorem; 

2) osoby pełnoletnie lub małoletnie pod stałym nadzorem i opieką osoby pełnoletniej, uczestniczące jako kibic 

lub zawodnik w imprezie lub zajęciach organizowanych przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami; 

3) zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej wyłącznie pod opieką nauczyciela, instruktora lub trene-

ra. 

Zasady korzystania – dostępność Obiektu sportowego 

§ 9. Korzystanie z Obiektu sportowego wymaga zawarcia z Administratorem umowy w formie pisemnej 

wraz z uzgodnionym harmonogramem udostępnienia boisk. 

§ 10. Korzystanie z Obiektu sportowego odbywa się za zgodą Administratora w oparciu o harmonogram 

udostępnienia boisk, sporządzany przez Administratora, na podstawie pisemnych wniosków składanych przez 

Organizatorów o korzystanie z boisk. 

§ 11. 1. Kluby sportowe zobowiązane są do wzajemnych, wstępnych uzgodnień dotyczących terminów i 

sposobu korzystania z boisk. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie. Zmiana harmonogramu 

wymaga wcześniejszego powiadomienia Organizatora. 

3. W każdym przypadku zmian, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora 

o zmianach i ich przyczynach. 

§ 12. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia pierwszeństwa korzystania z boisk według następu-

jących kryteriów: 

1) Organizatorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach sportowych z terenu gminy Konstantynów Łódzki; 

2) pozostali Organizatorzy z terenu gminy Konstantynów Łódzki; 

3) Organizatorzy spoza terenu gminy Konstantynów Łódzki. 

§ 13. Podczas imprez odpłatnych na boiskach mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające ważny bilet 

wstępu lub inny dokument upoważniający do wzięcia udziału w imprezie, który należy okazać przy wejściu bez 

wezwania oraz na każde żądanie służb porządkowych powołanych przez Organizatora imprezy. 

§ 14. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży biletów wstępu na imprezę może 

żądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

§ 15. W przypadku imprezy biletowanej, wejście na boiska bez ważnego biletu czy innego dokumentu 

upoważniającego do wzięcia udziału w imprezie podlega karze w wysokości dwukrotności ceny biletu na daną 

imprezę. 

§ 16. Organizator może odmówić wstępu na imprezę i przebywania osobie, której dane znajdują się w bazie 

danych dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych Komendanta Głównego Policji bądź objętej zakazem 

klubowym lub zakazem zagranicznym. 

§ 17. Decyzję o zwrocie środków za bilety niewykorzystane z różnych przyczyn podejmuje wyłącznie Or-

ganizator imprezy. 

§ 18. Osobom po spożyciu alkoholu lub środków odurzających nie wpuszczonym na teren boisk lub usunię-

tym z Obiektu sportowego za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot środ-

ków za wcześniej zakupiony bilet wstępu. 

§ 19. Organizator imprezy ma prawo ograniczyć dostęp do boisk, urządzeń i pomieszczeń niewykorzysty-

wanych na potrzeby tej imprezy. 

Zasady korzystania – obowiązki organizatorów, uczestników i użytkowników indywidualnych 

§ 20. Wszystkich korzystających z boisk zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zaleceń: 

1) wszystkie urządzenia boisk należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem; 
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2) o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz o występujących zagroże-

niach należy natychmiast powiadomić organizatora i pracowników CSiR – obsługę Obiektu sportowego. 

§ 21. 1.  W trakcie imprezy, w tym rozgrywania spotkania piłkarskiego na boisku, wszystkie osoby w nim 

uczestniczące obowiązują zapisy niniejszego regulaminu. 

2. Osoby obecne na imprezie w trakcie całego czasu jej trwania zobowiązane są do wykonywania poleceń 

osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprezy oraz innych, upoważnionych służb lub podmiotów, w tym 

upoważnionych pracowników CSiR, w szczególności obsługi Obiektu sportowego. 

§ 22. Za czas przeprowadzenia imprezy niemasowej - meczu piłki nożnej uznaje się: 

1) rozpoczęcie imprezy: zaczyna się z chwilą przybycia na obiekt organizatorów i służb, zabezpieczających i 

przygotowujących obiekt do bezpiecznego zorganizowania imprezy; 

2) zakończenie imprezy: kończy się z chwilą opuszczenia obiektu przez ostatnich uczestników zawodów. 

§ 23. Z Obiektu sportowego nie mogą korzystać osoby: 

1) których stan wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub stan pod wpływem środków odurzających; 

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi; 

3) zachowujące się nieprzyzwoicie lub wulgarnie; 

4) nie przestrzegające Regulaminu. 

§ 24. Umieszczanie tablic, reklam, banerów, ogłoszeń, materiałów, w tym organizatora wydarzenia może 

się odbywać wyłącznie za pisemną zgodą Administratora. 

§ 25. Zabrania się: 

1) wstępu i przebywania osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających; 

2) wnoszenia, posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych w 

szczególności pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz stwarzania zagrożenia poża-

rowego, w szczególności używania pirotechniki, w tym rac; 

3) używania słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe; 

4) prowadzenia bez zezwolenia Administratora wszelkiej działalności, w tym handlu, usług gastronomicz-

nych, akwizycji, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek i kwest bez przewidzianych prawem zgło-

szeń i zezwolenia Administratora; 

5) wprowadzania psów lub innych zwierząt; 

6) samowolnego przemieszczania sprzętu, wyposażenia obiektu sportowego; 

7) dotykania i manipulowania w urządzeniach elektrycznych; 

8) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami; 

9) wchodzenia do pomieszczeń i na obszary, konstrukcje, urządzenia, które nie są przeznaczone dla widzów 

np.: boiska, ogrodzenia, budowle, urządzenia oświetleniowe, pomieszczenia służbowe, w tym szatnie, sani-

tariaty, świetlica, itp.; 

10) wjeżdżania pojazdów mechanicznych bez zezwolenia organizatora imprezy lub Administratora; 

11) zastawiania bram wejściowych i wjazdowych; 

12) wchodzenia, zajmowania terenu, przez Organizatora, nie udostępnionego przez Administratora; 

13) przebywania na boiskach i w budynku administracyjno-socjalnym bez wiedzy i zgody Administratora. 

§ 26. Obowiązkiem osób korzystających z Obiektu sportowego jest: 

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz Regulaminu; 

2) poszanowanie i stosowanie powszechnie przyjętych norm zachowania; 
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3) bezwzględne przestrzeganie terminów swoich zajęć oraz punktualne i sprawne opuszczenie boiska sporto-

wego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego po zakończeniu zajęć, co umożliwi terminowe rozpoczęcie zajęć 

przez następną grupę korzystających lub rozpoczęcie czynności porządkowych; 

4) utrzymywanie czystości i porządku na terenie Obiektu sportowego, w szczególności w pomieszczeniach 

zaplecza szatniowo-sanitarnego; 

5) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia, opiekuna grupy, upoważnionych pracowni-

ków CSiR, w szczególności obsługi Obiektu. 

§ 27. Służby zabezpieczające wydarzenie powołane przez organizatora do zapewnienia ładu, porządku i 

bezpieczeństwa mają prawo do: 

1) kontroli legalności wstępu na imprezę (imprezy biletowane); 

2) przeglądania odzieży i wnoszonego bagażu w celu ujawnienia przedmiotów, których wnoszenie i posiada-

nie na imprezie jest zabronione Regulaminem; 

3) odmowy wstępu osobom naruszającym ład i porządek oraz zagrażającym bezpieczeństwu; 

4) wezwania do opuszczenia miejsca odbywania imprezy w stosunku do osób naruszających Regulamin im-

prezy. 

§ 28. 1. W celu skorzystania z Obiektu sportowego w określonych harmonogramem godzinach należy zgło-

sić się do pracowników CSiR – obsługi Obiektu sportowego, pobrać klucze od pomieszczeń, a po zajęciach -

obowiązkowo zdać klucze obsłudze  i zgłosić zakończenie zajęć. 

2. Obiekt sportowy, w szczególności boisko sportowe, pomieszczenia, zaplecza szatniowo-sanitarne muszą 

być pozostawione czyste, uporządkowane. 

§ 29. 1. Wejście do Obiektu sportowego i prowadzenie zajęć sportowych grup zorganizowanych odbywa 

się wyłącznie z opiekunem grupy: trenerem, instruktorem lub nauczycielem wychowania fizycznego, posiada-

jącymi odpowiednie uprawnienia. 

2. Opiekun grupy reprezentuje grupę przed Administratorem. Opiekunem może być tylko osoba pełnolet-

nia. 

3. Wszyscy korzystający z Obiektu sportowego zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju i obu-

wia sportowego. 

§ 30. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach, imprezach sportowych (kibice, widzowie) mo-

gą przebywać w Obiekcie sportowym jedynie w wyznaczonych miejscach, na odpowiedzialność organizatora 

zajęć, imprez sportowych, opiekuna grupy. 

§ 31. 1.  Uczestnicy zajęć sportowych, grup zorganizowanych, treningów, uprawnieni są do korzystania z 

szatni do 30 minut przed rozpoczęciem zajęć i do 30 minut po ich zakończeniu. 

2. Kluby sportowe są uprawnione do korzystania z szatni do 60 minut przed i do 45 minut po zakończeniu 

zawodów, turniejów piłkarskich,  imprez sportowych. 

Odpowiedzialność 

§ 32. Wszelkie wypadki i urazy należy natychmiast zgłaszać opiekunowi grupy, osobie prowadzącej zaję-

cia, organizatorowi oraz pracownikom CSiR – obsłudze Obiektu sportowego. 

§ 33. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy bezzwłocznie powiadomić pracowni-

ków CSiR – obsługę Obiektu sportowego, Administratora. 

§ 34. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób, należy nie-

zwłocznie, bezpiecznie opuścić Obiekt sportowy, bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej 

zajęcia, opiekuna grupy, organizatora, pracownika CSiR. 

§ 35. Administrator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Upoważnieni pracow-

nicy CSiR, w szczególności obsługa Obiektu sportowego, mogą kontrolować wszystkie zajęcia, odbywające się 

imprezy i w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z Obiektu sportowego. 
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§ 36. Przepisy Regulaminu mają również, odpowiednie zastosowanie do organizacji innych imprez niż 

sportowe w Obiekcie sportowym, w tym w budynku administracyjno-socjalnym z zapleczem szatniowo-

sanitarnym i świetlicą oraz do terenów ogólnodostępnych ograniczonych ogrodzeniem zewnętrznym nierucho-

mości przy placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 5621



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/222/20 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 29 września 2020 r. 

Regulamin korzystania z hali sportowej wraz z zapleczem, 

Centrum Sportu i Rekreacji, 

plac Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim. 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich osób korzystających z Obiektu sportowe-

go. 

§ 2. Warunkiem korzystania z Obiektu sportowego jest zapoznanie się i stosowanie do niniejszego Regu-

laminu. 

§ 3. Hala sportowa wraz z zapleczem zwana dalej „Obiektem sportowym” zlokalizowana w Konstantyno-

wie Łódzkim przy placu Wolności 60, stanowi własność gminy Konstantynów Łódzki i jest użytkowana przez 

jednostkę budżetową Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) w Konstantynowie Łódzkim, z siedzibą 95-050 Kon-

stantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75a, zwaną dalej „Administratorem”. 

§ 4. Infrastrukturę Obiektu sportowego stanowią: 

1) boisko sportowe- halowe; 

2) trybuny boiska; 

3) siłownia; 

4) pomieszczenia magazynowe i administracyjne; 

5) zaplecze szatniowo-sanitarne; 

6) tereny ogólnodostępne, rekreacyjne, ograniczone ogrodzeniem zewnętrznym nieruchomości przy placu 

Wolności 60. 

§ 5. 1.  Obiekt sportowy jest czynny w dni powszednie, od godz. 7.00 do godz. 22.30. W soboty i niedziele 

dostępny jest w godzinach uzgodnionych z Administratorem. 

2. Wskazany czas dostępności nie ma zastosowania w sytuacji, gdy czas zakończenia zaplanowanej impre-

zy jest przewidziany na godzinę późniejszą. 

3. Dyrektor CSiR może zmieniać godziny pracy Obiektu sportowego. 

4. Dopuszcza się czasowe zamknięcie obiektu w trakcie remontów lub konserwacji Obiektu lub innych 

uzasadnionych przyczyn. 

§ 6. Wszystkie osoby przebywające w Obiekcie sportowym zobowiązane są do podporządkowania się po-

leceniom służb porządkowych i osób upoważnionych, w szczególności pracowników CSiR, obsługi Obiektu 

sportowego. 

§ 7. Administrator ma prawo do nieudostępniania Obiektu sportowego: 

1) w sytuacjach wynikających z realizacji statutowych zadań CSiR; 

2) w dniach, w których organizowane są przez Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim imprezy sportowe, 

środowiskowe, uroczystości gminne lub inne; 

3) z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. 

§ 8. Imprezy masowe mogą być organizowane w Obiekcie sportowym po spełnieniu przez organizatora 

wymogów zawartych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

§ 9. 1.  Korzystanie z Obiektu sportowego wymaga zawarcia z Administratorem umowy w formie pisemnej 

wraz z uzgodnionym harmonogramem udostępnienia boisk. 
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2. Korzystanie z Obiektu sportowego odbywa się za zgodą Administratora w oparciu o harmonogram udo-

stępnienia hali, sporządzany przez Administratora, na podstawie pisemnych wniosków składanych przez orga-

nizatorów o korzystanie z hali. 

3. Kluby sportowe zobowiązane są do wzajemnych, wstępnych uzgodnień dotyczących terminów i sposobu 

korzystania z Obiektu sportowego. 

4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie. Zmiana harmonogramu 

wymaga wcześniejszego powiadomienia Organizatora. 

5. W każdym przypadku zmian, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora 

o zmianach i ich przyczynach. 

§ 10. Wprowadza się zakaz korzystania z Obiektu sportowego: 

1) przez grupy, które nie uzyskały zgody Administratora; 

2) w czasie gdy obiekt jest zamknięty. 

§ 11. 1. W celu skorzystania z Obiektu sportowego w określonych harmonogramem godzinach należy zgło-

sić się do pracowników CSiR – obsługi Obiektu sportowego, pobrać klucze od pomieszczeń, a po zajęciach – 

obowiązkowo zdać klucze obsłudze i zgłosić zakończenie zajęć. 

2. Obiekt sportowy, w szczególności boisko sportowe- halowe, pomieszczenia zaplecza szatniowo-

sanitarnego muszą być pozostawione czyste, uporządkowane. 

§ 12. 1. Wejście do Obiektu sportowego i prowadzenie zajęć sportowych grup zorganizowanych odbywa 

się wyłącznie z opiekunem grupy: trenerem, instruktorem, nauczycielem wychowania fizycznego, posiadają-

cym odpowiednie uprawnienia. 

2. Opiekun grupy reprezentuje grupę przed Administratorem. Opiekunem może być tylko osoba pełnolet-

nia. 

3. Wszyscy korzystający z Obiektu sportowego zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju spor-

towego oraz do zmiany obuwia na obuwie sportowe (czyste, nie pozostawiające podczas użytkowania zabru-

dzeń i zarysowań). 

§ 13. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach, imprezach sportowych (kibice, widzowie) mo-

gą przebywać w Obiekcie sportowym jedynie w wyznaczonych miejscach. 

§ 14. 1.  Uczestnicy zajęć sportowych grup zorganizowanych, treningów, uprawnieni są do korzystania z 

szatni do 30 minut przed rozpoczęciem zajęć i do 30 minut po ich zakończeniu.  

2. Kluby sportowe są uprawnione do korzystania z szatni – do 60 minut przed i do  45 minut po zakończe-

niu zawodów, turniejów, imprez sportowych. 

§ 15. Z Obiektu sportowego nie mogą korzystać osoby: 

1) których stan wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub na stan pod wpływem środków odurzających; 

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi; 

3) zachowujące się nieprzyzwoicie i wulgarnie; 

4) nieprzestrzegające Regulaminu. 

§ 16. Zabrania się: 

1) wstępu i przebywania osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających; 

2) wnoszenia, posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych w 

szczególności pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz stwarzania zagrożenia poża-

rowego, w szczególności używania pirotechniki, w tym rac; 

3) wchodzenia na elementy konstrukcji oraz w miejsca dostępne tylko dla obsługi; 

4) używania słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe; 
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5) prowadzenia bez zezwolenia Administratora wszelkiej działalności, w tym handlu, usług gastronomicz-

nych, rozdawania ulotek, akwizycji, przeprowadzania zbiórek i kwest; 

6) wprowadzania psów lub innych zwierząt; 

7) wprowadzania rowerów; 

8) samowolnego przemieszczania sprzętu, wyposażenia; 

9) dotykania i manipulowania w urządzeniach elektrycznych. 

§ 17. Obowiązkiem osób korzystających z Obiektu sportowego jest: 

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz Regulaminu; 

2) poszanowanie i stosowanie powszechnie przyjętych norm zachowania; 

3) bezwzględne przestrzeganie terminów swoich zajęć oraz punktualne i sprawne opuszczenie boiska sporto-

wego - halowego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego po zakończeniu zajęć, co umożliwi terminowe roz-

poczęcie zajęć przez następną grupę korzystających lub rozpoczęcie czynności porządkowych; 

4) utrzymywanie czystości i porządku na terenie Obiektu sportowego, w szczególności w pomieszczeniach 

zaplecza szatniowo-sanitarnego; 

5) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia: opiekuna grupy, upoważnionych pracowni-

ków CSiR, w szczególności obsługi Obiektu sportowego. 

§ 18. Osoby naruszające przepisy Regulaminu i instrukcji użytkowania urządzeń lub niestosujące się do za-

leceń i poleceń pracowników CSiR – obsługi Obiektu sportowego, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia 

Obiektu sportowego. 

§ 19. Wszelkie wypadki i urazy należy natychmiast zgłaszać opiekunowi grupy, osobie prowadzącej zaję-

cia, organizatorowi oraz pracownikom CSiR- obsłudze Obiektu sportowego. 

§ 20. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy bezzwłocznie powiadomić pracowni-

ków CSiR - obsługę Obiektu sportowego. 

§ 21. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób, należy nie-

zwłocznie, bezpiecznie opuścić Obiekt sportowy, bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej 

zajęcia, opiekuna grupy, organizatora , pracownika CSiR. 

§ 22. 1.  Administrator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. 

2. Upoważnieni pracownicy CSiR, w szczególności obsługa Obiektu sportowego, mogą kontrolować 

wszystkie zajęcia, odbywające się imprezy i w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z 

Obiektu sportowego. 

§ 23. Umieszczanie tablic, reklam, banerów, ogłoszeń, materiałów, w tym organizatora może się odbywać 

wyłącznie za zgodą Administratora. 

§ 24. Przepisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do organizacji kiermaszów, wystaw, pokazów, 

innych imprez odbywających się na podstawie umowy z Administratorem. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/222/20 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 29 września 2020 r. 

Regulamin korzystania z placu zabaw, 

Centrum Sportu i Rekreacji, 

plac Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim. 

§ 1. Plac zabaw w Konstantynowie Łódzkim przy placu Wolności 60, stanowi własność gminy Konstanty-

nów Łódzki i jest zarządzany przez jednostkę budżetową Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) w Konstantyno-

wie Łódzkim, z siedzibą 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75a, zwaną dalej „Administratorem”. 

§ 2. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci do lat 14, 

które powinny przebywać pod opieką rodziców/opiekunów. 

§ 3. Wyposażenie, urządzenia placu zabaw powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 4. Sposób i intensywność korzystania z poszczególnych elementów placu zabaw powinien być dostoso-

wany do indywidualnych możliwości osoby korzystającej. 

§ 5. W razie wystąpienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób należy niezwłocznie i bezpiecznie 

opuścić plac zabaw. 

§ 6. 1. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 10.00 - 20.00. 

2. Dyrektor CSiR może zmieniać godziny dostępności placu zabaw. 

3. Dopuszcza się czasowe zamknięcie obiektu w trakcie remontów, konserwacji  placu lub innych uzasad-

nionych przyczyn. 

§ 7. Zabrania się: 

1) wstępu i przebywania osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających; 

2) wnoszenia, posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych w 

szczególności pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz stwarzania zagrożenia poża-

rowego, w szczególności używania pirotechniki, w tym rac; 

3) używania słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe; 

4) prowadzenia bez zezwolenia Administratora wszelkiej działalności, w tym handlu, usług gastronomicz-

nych, rozdawania ulotek, akwizycji, przeprowadzania zbiórek i kwest; 

5) wprowadzania psów lub innych zwierząt; 

6) samowolnego przemieszczania sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie placu zabaw. 

§ 8. Obowiązkiem osób korzystających z placu zabaw jest: 

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz Regulaminu; 

2) poszanowanie i stosowanie powszechnie przyjętych  norm zachowania; 

3) utrzymywanie czystości i porządku na terenie placu zabaw; 

4) podporządkowanie się poleceniom upoważnionych pracowników CSiR, w szczególności obsługi obiektów 

sportowych na placu Wolności 60. 

§ 9. 1. Administrator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Pracownicy CSiR 

mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na terenie placu zabaw. 

2. Osoby naruszające przepisy Regulaminu i instrukcji użytkowania urządzeń lub niestosujące się do zale-

ceń i poleceń pracowników CSiR , mogą być usunięte z placu zabaw. 
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§ 10. Umieszczanie tablic, reklam, banerów, ogłoszeń, materiałów może się odbywać wyłącznie za zgodą 

Administratora. 

§ 11. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy bezzwłocznie powiadomić pracowni-

ków CSiR. Wszelkie usterki lub uwagi do stanu technicznego należy zgłaszać pod nr tel. 42 211 19 05. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/222/20 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 29 września 2020 r. 

Regulamin korzystania z siłowni plenerowej, 

Centrum Sportu i Rekreacji, 

plac Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim. 

§ 1. Siłownia plenerowa (skate park, strefa street workout) w Konstantynowie Łódzkim przy placu Wolno-

ści 60, stanowi własność gminy Konstantynów Łódzki i jest użytkowana przez jednostkę budżetową Centrum 

Sportu i Rekreacji (CSiR) w Konstantynowie Łódzkim, z siedzibą 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Kilińskie-

go 75a, zwaną dalej „Administratorem”. 

§ 2. Siłownia plenerowa jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do aktywności sportowej i rekrea-

cyjnej dla osób powyżej 13. roku życia. 

§ 3. Przepisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do zajęć zorganizowanych odbywających się na 

terenie siłowni plenerowej. 

§ 4. 1. Obiekt sportowy jest czynny codziennie w godzinach 10.00 - 20.00. 

2. Dyrektor CSiR może zmieniać godziny dostępności Obiektu sportowego. 

3. Dopuszcza się czasowe zamknięcie obiektu w trakcie remontów, konserwacji  placu lub innych uzasad-

nionych przyczyn. 

§ 5. Urządzenia siłowni winny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 6. Sposób i intensywność korzystania z poszczególnych elementów siłowni plenerowej powinien być do-

stosowany do możliwości indywidualnych osoby korzystającej. 

§ 7. Urządzenia siłowni plenerowej powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 8. W razie wystąpienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób należy niezwłocznie i bezpiecznie 

opuścić siłownię, bezwzględnie stosując się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika CSiR. 

§ 9. Z siłowni plenerowej nie mogą korzystać: 

1) osoby, których stan wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub na stan pod wpływem środków odurzają-

cych; 

2) osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi; 

3) osoby zachowujące się nieprzyzwoicie, wulgarnie; 

4) osoby, które nie przestrzegają Regulaminu. 

§ 10. Zabrania się: 

1) wstępu i przebywania osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających; 

2) wnoszenia, posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych w 

szczególności pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz stwarzania zagrożenia poża-

rowego, w szczególności używania pirotechniki, w tym rac; 

3) używania słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe; 

4) prowadzenia bez zezwolenia Administratora wszelkiej działalności, w tym handlu, usług gastronomicz-

nych, rozdawania ulotek, akwizycji, przeprowadzania zbiórek i kwest; 

5) wprowadzania psów lub innych zwierząt; 

6) samowolnego przemieszczania sprzętu, wyposażenia. 

§ 11. Obowiązkiem osób korzystających z siłowni plenerowej jest: 
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1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz Regulaminu; 

2) poszanowanie i stosowanie powszechnie przyjętych norm zachowania; 

3) utrzymywanie czystości i porządku na terenie siłowni plenerowej; 

4) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia, upoważnionym pracownikom CSiR, w 

szczególności obsługi obiektów sportowych na placu Wolności 60. 

§ 12. 1. Administrator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Pracownicy CSiR, 

mogą kontrolować wszystkie zajęcia, odbywające na terenie siłowni plenerowej. 

2. Osoby naruszające przepisy Regulaminu i instrukcji użytkowania urządzeń lub niestosujące się do zale-

ceń i poleceń pracowników CSiR, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia siłowni plenerowej. 

§ 13. Umieszczanie tablic, reklam, banerów, ogłoszeń, materiałów może się odbywać wyłącznie za zgodą 

Administratora. 

§ 14. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy bezzwłocznie powiadomić pracowni-

ków CSiR. Wszelkie usterki lub uwagi do stanu technicznego należy zgłaszać pod numerem tel. 42 211 19 05. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/222/20 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 29 września 2020 r. 

Regulamin korzystania z Zespołu Boisk „Orlik 2012”, 

Centrum Sportu i Rekreacji, 

ul. Zgierska 21b w Konstantynowie Łódzkim. 

§ 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich osób korzystających z Zespołu Boisk „Or-

lik 2012”, zwanego dalej Obiektem sportowym. Warunkiem korzystania z Obiektu sportowego jest zapoznanie 

się i stosowanie do niniejszego regulaminu. 

§ 2. Obiekt sportowy zlokalizowany w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 21b stanowi własność 

gminy Konstantynów Łódzki i jest administrowany przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie 

Łódzkim z siedzibą 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75a, zwane dalej „Administratorem”. 

§ 3. Wejście na teren Obiektu sportowego jest bezpłatne. 

§ 4. 1. Obiekt sportowy jest dostępny od  marca do listopada.  

2. Dyrektor CSiR może podjąć decyzję o udostępnieniu Obiektu poza okresem wskazanym w ust. 1. 

3. Dopuszcza się zamknięcie Obiektu w innych okresach, w przypadku wystąpienia warunków atmosfe-

rycznych uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z Obiektu. 

4. Dopuszcza się czasowe zamknięcie obiektu w trakcie remontów, konserwacji placu lub innych uzasad-

nionych przyczyn. 

5. Koordynator Obiektu sportowego, wyznaczony przez dyrektora CSiR,  sporządza grafik udostępnienia. 

§ 5. Na infrastrukturę Obiektu sportowego składają się: 

1) boisko do piłki nożnej; 

2) boisko wielofunkcyjne; 

3) zaplecze szatniowo-sanitarne. 

§ 6. Wszyscy korzystający z Obiektu sportowego zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju spor-

towego oraz do zmiany obuwia: 

1) na boisku do piłki nożnej ze sztuczną murawą korzystamy z obuwia w postaci: trampek, halówek, śnieży-

nek oraz korków lanych z gumowym spodem; 

2) na boisku wielofunkcyjnym korzystamy z obuwia w postaci: trampek, obuwia sportowego lub halówek. 

§ 7. Dzieciom i młodzieży zabrania się przebywania na Obiekcie sportowym bez obecności prowadzącego 

zajęcia. 

§ 8. Wprowadza się zakaz korzystania z Obiektu sportowego przez osoby przypadkowe i grupy, które nie 

uzyskały zgody na użytkowanie Obiektu sportowego oraz przebywanie kogokolwiek na jego terenie, w czasie, 

gdy Obiekt jest zamknięty. 

§ 9. Maksymalna liczba osób mieszcząca się w jednym czasie na Obiekcie sportowym to 30 osób (16 na 

boisku do piłki nożnej i 14 na boisku wielofunkcyjnym). 

§ 10. Sprzęt sportowy wydawany jest jednej osobie z grupy po potwierdzeniu tożsamości. 

§ 11. Na boiskach obowiązuje zakaz jedzenia oraz spożywania słodkich napojów. 

§ 12. Grupa ma obowiązek wcześniejszego poinformowania koordynatora o nieobecności w terminie usta-

lonym w grafiku korzystania z Obiektu sportowego. 

§ 13. W razie niepoinformowania koordynatora o nieobecności, z Obiektu sportowego ma prawo skorzy-

stać inna grupa. 
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§ 14. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu sportowego zobowiązane są do podporządkowania 

się poleceniom koordynatora oraz pracownika CSiR. 

§ 15. Wszyscy korzystający są zobowiązani do poszanowania ogólnych norm zachowania (gra fair play, nie 

używanie wulgarnych słów itp.) 

§ 16. Zabrania się: 

1) wstępu i przebywania na Obiekcie sportowym osobom po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odu-

rzających; 

2) wnoszenia, posiadania broni, wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemni-

ków do rozpylania gazu, substancji żrących, materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów mogących 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa; 

3) przechodzenia przez ogrodzenie, budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku; 

4) wieszania na koszach, bramkach i ciągnięcia za siatkę do piłki siatkowej; 

5) używania słów wulgarnych lub obraźliwych; 

6) prowadzenia bez zezwolenia gospodarza obiektu wszelkich działalności zarobkowych, w tym prywatnych 

zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem, a w szczególności w charakterze trenera personalnego, instruk-

tora w tym fitness, działalności handlowej, marketingowej i usługowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży 

towarów, oferowania i wykonywania usług, prowadzenia zbiórek, kwest; 

7) wprowadzania zwierząt. 

§ 17. 1.  Ustala się, że na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby faktycznie biorące udział w za-

jęciach sportowych, rodzice i opiekunowie uczestników oraz osoby aktywnie kibicujące grze. Tylko te osoby 

mogą korzystać ze sprzętu i zaplecza  sanitarnego obiektu. 

2. Z łącznika w budynku  można korzystać jedynie w razie korzystania z WC i szatni przez osoby upraw-

nione. 

§ 18. Osoby niezainteresowane aktywnym udziałem w zajęciach będą proszone i zobowiązane do opusz-

czenia terenu. 
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