
 

Zarządzenie nr 62/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum 

Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. 

Sportowej 2 w Bydgoszczy. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późń. zm.) 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W Zarządzeniu nr 97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji 

Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w 

Bydgoszczy wprowadzam następujące zmiany: 

- Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum 

Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w 

Bydgoszczy otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                     Rektor  

 

         prof. dr hab. Jacek Woźny 

 



 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 62/2020/2021 

 Rektora UKW  

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

(Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 97/2016/2017) 

  

Regulamin boiska ze sztucznej murawy piłkarskiej Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i 

Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

1. Zajęcia na boisku odbywają się od 7.30 do 22.00. 

2. Boisko ze sztucznej murawy piłkarskiej znajduje się między Budynkiem AB i D. Służy 

przede wszystkim do realizacji zajęć dydaktycznych/fakultatywnych UKW, a także 

wynajmu komercyjnego dla grup pod opieką odpowiednio nauczyciela, instruktora, trenera 

według cennika ustalonego odrębnym zarządzeniem. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się z Regulaminem. 

4. Na boisku ze sztucznej murawy piłkarskiej obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) spożywania alkoholu, 

b) przebywania osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających, 

c) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,  

d) zaśmiecania płyty boiska, w tym gumą do żucia, 

e) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji 

żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, 

f) używania wulgarnych słów, 

g) wprowadzania zwierząt, 

h) jazdy na motocyklach, motorowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach, 

i) zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego. 

j) wchodzenia na bramki treningowe, furtki i ogrodzenie boiska. 

5. Szatnie do zajęć dydaktycznych i fakultatywnych UKW odbywających się na boisku 

znajdują się w Budynku AB, natomiast do zajęć komercyjnych - w Budynku D. 

6. Obowiązkiem osób korzystających z boiska jest: 

a) pozostawienie okryć zewnętrznych w portierni/szatni, 

b) pobranie z szatni ogólnej (Budynek AB) klucza do Budynku D i szatni nie wcześniej niż 

10 minut przed rozpoczęciem zajęć przez nauczyciela, instruktora, trenera, studenta (za 

okazaniem legitymacji) oraz zdanie kluczy maksymalnie 15 minut po zakończeniu zajęć. 

c) przebranie się w strój sportowy i pozostawienie odzieży w szatni. 

7. Za zagubiony lub uszkodzony klucz bądź żeton odpłatność wynosi 15 zł. brutto. 

8. Na boisku obowiązuje obuwie sportowe z bezwzględnym zakazem używania butów o 

podeszwie korkowej oraz obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi lub ceramicznymi. 

9. Za grupy trenujące na boisku pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie 

(nauczyciele, instruktorzy, trenerzy), w szczególności w zakresie wyrządzonych szkód 

materialnych, jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych. 

 

 

 



 

10. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez 

grupę, podczas zajęć na boisku oraz w pozostałej infrastrukturze CEKFiS. 

11. Opiekun zajęć odpowiada za utrzymanie porządku z szatniach. 

12. Opiekun zajęć zobowiązany jest do zapoznania uczestników grupy z Regulaminem boiska 

ze sztucznej murawy piłkarskiej oraz dopilnowania przestrzegania regulaminu przez 

uczestników grupy. 

13. Opiekun zajęć zobowiązany jest powiadomić Kierownika Działu Obsługi CEKFiS na piśmie 

lub droga mailową (anna.cala@ukw.edu.pl) o rezygnacji z zajęć z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem. 

14. UKW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska oraz w 

pozostałej infrastrukturze CEKFiS. 
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