
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Suwałki Beach Arena 

Na podstawie § 4 ust. 6 pkt 10 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach nadanego 
uchwałą Nr XXVII/351/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zarządzam co następuje: 

§ 1.  

Ustalam Regulamin Suwałki Beach Arena w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 
zarządzenia, zwany dalej Regulaminem. 

§ 2.  

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora i kierownikowi Zespołu 
Obiektów Nr III Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Suwałkach 

 
 

mgr Waldemar Borysewicz 
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Załącznik do zarządzenia Nr 15/2022 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

z dnia 15 marca 2022 r. 

REGULAMIN SUWAŁKI BEACH ARENA 

1. Suwałki Beach Arena, w skład którego wchodzą pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej 
plażowej, trzy pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej oraz trybuna na 300 miejsc 
siedzących, zwane dalej „boiskami” jest obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, tel. 87 566 32 82, e-mail: 
sekretariat@osir.suwalki.pl. 

2. Każdy korzystający z boisk jest zobowiązany do zapoznania się niniejszym regulaminem 
i przestrzegania jego zasad. Korzystanie z boisk jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia 
o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz zobowiązaniem do bezwzględnego 
przestrzegania jego zapisów. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z boisk. 

4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

5. Boiska są ogólnodostępne, pod warunkiem zachowania ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 
6.00. 

6. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zorganizowanych grupach i za wszelkie zniszczenia 
odpowiada opiekun/prowadzący zajęcia. 

7. Użytkownikom boisk zabrania się: 

- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników, 

- wprowadzania zwierząt na boisko, 

- wnoszenia materiałów pirotechnicznych i łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych 
przedmiotów niebezpiecznych, 

- zaśmiecania i pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na podłożu pisakowym i na trybunach, 

- niszczenia urządzeń sportowych i wyposażenia boisk, 

- palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, 

- spożywania alkoholu i innych używek. 

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń 
powstałych w trakcie korzystania z boisk, z przyczyn przez administratora niezawinionych 
w szczególności wypadków mogących zaistnieć z powodu upadku, uderzenia przez inne osoby 
korzystające z boisk. 

10. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu może stanowić podstawę do roszczeń 
przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa oraz usunięcia z boisk. Uszkodzenie urządzeń, 
wyposażenia lub innych elementów boisk może stanowić podstawę do roszczeń finansowych. 

11. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą 
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 
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12. Osoby korzystające z boisk są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do zaleceń, 
poleceń oraz innego rodzaju dyspozycji związanych z korzystaniem z boisk, kierowanych wobec 
Nich przez osoby uprawnione ze strony Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Niestosowanie się 
do tych dyspozycji osób uprawnionych jest podstawą do niezwłocznego usunięcia osób 
korzystających z boisk, bez prawa do dalszego korzystania z boisk. 

13. Wszystkie usterki, skargi i wnioski, a także akty wandalizmu należy zgłaszać administratorowi 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 
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