
Zarządzenie Nr 78/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 27 maja 2013 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Centrum Edukacji 

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

Bydgoszczy oraz Regulaminu hali sportowej, Regulaminu pływalni i Regulaminu 

określającego warunki pobytu grup zorganizowanych na terenie pływalni Centrum 

Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 47 ust. 2 i 3 Statutu UKW 
 

postanawiam, 
 

co następuje:  

§ 1 

 

1. Wprowadzam do stosowania Regulamin korzystania z obiektów Centrum Edukacji 

Kultury Fizycznej i Sportu UKW przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

2. Dodatkowo wprowadzam Regulamin hali sportowej Centrum Edukacji Kultury 

Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

Regulamin pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Regulamin określający warunki pobytu 

grup zorganizowanych na terenie pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej 

i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stanowiące odpowiednio załączniki 

Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Do przestrzegania postanowień Regulaminów wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 zobowiązane są 

wszystkie osoby korzystające z obiektów CEKFiS. 

 

§ 3 

 

Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem niniejszych regulaminów sprawuje administrator 

obiektów CEKFiS. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                       

 

                  Rektor 

                                                                                       prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 



 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 78/2012/2013 

Rektora UKW 

z dnia 27.05.2013 r. 

 

 

Regulamin korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu 

UKW 

przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy 

 
 

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 81 poz. 529), oraz przepisów kodeksu 

cywilnego. 

2. Osoby przebywające na terenie obiektu podlegają przepisom niniejszego regulaminu i 

ogólnie obowiązującym przepisom.  

3. Osoby przebywające na terenie obiektu podczas trwania imprezy masowej podlegają 

ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:  

a) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 

62, poz. 504), zwaną dalej ustawą, 

b) przepisom właściwym dla charakteru imprezy, organizacji i związków, w tym 

związków sportowych,  

c) przepisom niniejszego regulaminu.  

4. Wejście na teren obiektu oznacza akceptację obowiązujących przepisów. 
 

I. Przepisy porządkowe 

 

1. Zarządcą Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu, zwanym dalej CEKFiS, przy ul. 

Sportowej 2 jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, tel. 601-200-088. 

2. Funkcję bezpośredniego nadzoru nad obiektem sprawuje administrator obiektów mgr Anna 

Cała, tel. 789-425-395. 

3. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu jest czynne codziennie w godz. od 7
00

 do 

21
00

. 

4. Z obiektów CEKFiS korzystać mogą grupy zorganizowane studentów UKW oraz 

uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

International School of Bydgoszcz, zgodnie z planem zajęć i pod opieką trenera lub 

instruktora i po zapoznaniu się z regulaminem. 

5. CEKFiS nie odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających i korzystających z 

obiektu niezgodnie z regulaminem oraz poleceniami zarządcy. 

6. Na terenie CEKFiS obowiązuje przestrzeganie regulaminów wewnętrznych: basenu, hali 

sportowej, hali sztuk walki itp. 

7. Na terenie CEKFiS  obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 

8. Na terenie CEKFiS obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów 

alkoholowych i środków odurzających oraz wprowadzania zwierząt. 

9. Wprowadza się zakaz korzystania z CEKFiS przez osoby i grupy, które nie uzyskały 

zgody zarządcy oraz przebywania kogokolwiek w obiektach i na terenie w czasie kiedy 



obiekt jest zamknięty. 

10. CEKFiS jest miejscem, na którym organizowane są treningi i mecze, oraz inne imprezy 

sportowe i kulturalne dla studentów UKW.  

11. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator. 

12. Wszystkie imprezy odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego 

oraz przepisami właściwymi dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym 

związków sportowych. 

13. Na terenie CEKFiS obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności handlowej, 

gastronomicznej oraz usługowej. Działalność artystyczna oraz transmisje, nagrania 

radiowe telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się 

tylko i wyłącznie za zgodą zarządcy. 

14. Dla bezpieczeństwa użytkowników teren CEKFiS jest monitorowany. 

15. Umieszczanie reklam, transparentów i plansz na terenie stadionu i jego ogrodzeniu bez 

zgody zarządcy jest zabronione. 

 

II. Zasady wstępu na teren CEKFiS  

 

1. CEKFiS jest obiektem zamkniętym dla zwiedzających.  

2. Korzystać z urządzeń znajdujących się na terenie CEKFiS mogą tylko osoby uprawnione 

przez zarządcę. 

3. Prawo wstępu osób na teren obiektu podczas trwania imprez masowych z zachowaniem 

zasad zawartych z art. 10, 15, 16 i 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 

określają organizatorzy w regulaminach imprez.  

4. Organizator imprezy podczas jej trwania odpowiada za nie wpuszczanie na teren obiektu, 

lub wydalenie z terenu obiektu osoby, która nie spełnia wymogów określonych w ustawie 

o bezpieczeństwie imprez masowych. 

 

III. Zasady zachowania się na terenie CEKFiS 

  

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie i obiektach CEKFiS zobowiązane są do:  

a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, 

b) korzystania z urządzeń znajdujących się na obiekcie zgodnie z ich przeznaczeniem, 

c) nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,  

d) nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i 

oklejania,  

e) powiadomienia właściwych służb na obiekcie w przypadku ujawnienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

f) zgłaszania wszystkich wypadków oraz zauważonych szkód bezpośrednio 

administratorowi obiektu, lub za pośrednictwem pracowników CEKFiS, 

g) wszystkie osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do podporządkowania 

się poleceniom służb porządkowych i pracowników CEKFiS. 

 

2. Zabrania się:  

a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu, 

b) rzucania wszelkimi przedmiotami, 

c) śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie obiektu, 

d) zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach 

publicznych,  

e) rozdawania druków, przeprowadzania zbiórek bez zgody administratora obiektów.  



f) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (pomieszczenia 

służbowe), wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie 

przeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty 

oświetleniowe, drzewa, wnoszenia na teren i do obiektów CEKFiS następujących 

przedmiotów: broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako 

broń lub pociski, pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub 

farbujących, butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, lub 

szczególnie twardego materiału, przedmiotów o dużych rozmiarach, przedmiotów 

pirotechnicznych, drzewców do flag i transparentów. 

3. Osoby zakłócające porządek określony regulaminem będą zmuszone do opuszczenia 

obiektu. 

4. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają organizatorzy imprez masowych w 

regulaminie imprez. 

5. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.  

6. Szczegółowe zasady zachowania się osób na obiekcie podczas trwania imprez masowych 

z zachowaniem zapisów zawartych w niniejszym regulaminie oraz rozdziale 2 i 3 ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych, określają organizatorzy tych imprez w 

regulaminach imprez.  

 

IV. Odpowiedzialność  
 

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie CEKFiS będą pociągnięte do 

odpowiedzialności porządkowej, cywilnej lub karnej zgodnie z przepisami prawa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 78/2012/2013 

Rektora UKW 

z dnia 27.05.2013 r. 

 

Regulamin hali sportowej Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 

1. Hala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych 

imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. 

2. Hala sportowa czynna jest codziennie od godz. 7.00 do 21.00 przede wszystkim na 

realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego. 

3. Osoby towarzyszące i kibicujące podczas treningów oraz rozgrywek sportowych 

przebywają wyłącznie na trybunach. 

4. Uczestników zajęć obowiązuje pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni ogólnej. 

5. Pobieranie kluczy z szatni następuje po okazaniu dokumentu tożsamości. 

6. Dla grup zorganizowanych klucze do szafek znajdujących się w przebieralni pobiera i 

zdaje opiekun. 

7. Za zagubiony lub uszkodzony klucz, bądź żeton odpłatność wynosi 30 zł. 

8. Z hali sportowej mogą korzystać osoby pod nadzorem instruktora lub trenera. 

9. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do:  

 punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć, 

 używania odpowiedniego stroju sportowego oraz zamiennego obuwia sportowego 

stosownego do poszczególnych rodzajów dyscyplin, 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 

znajdujących się na wyposażeniu hali, 

 niezwłocznego informowania instruktora lub trenera o złym samopoczuciu, kontuzji 

lub wypadku, 

 utrzymania czystości i porządku na terenie hali sportowej, przebieralni i w 

pomieszczeniach sanitarnych, 

 przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem. 

10. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących 

zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu. 

11. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są 

prowadzący zajęcia. 

12. Zabrania się wnoszenia na halę sportową: 

 sprzętu nie związanego z zajęciami, 

 napojów z zawartością alkoholu. 

13. Osoby niszczące urządzenia i sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 78/2012/2013 

Rektora UKW 

z dnia 27.05.2013 r. 

 

Regulamin pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 
Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach 7:00 - 21:00 

 
1. Z pływalni korzystać mogą: 

- indywidualni użytkownicy, 

- grupy zorganizowane, 

2. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

- z chorobami skórnymi i ranami otwartymi, 

- z innymi przeciwwskazaniami lekarskimi. 

3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką rodziców lub 

opiekunów. 

4. Obowiązkiem osób korzystających z pływalni jest: 

- pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

- pobranie z szatni klucza od szafki, 

- przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży w szafce, 

- umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody,  

- wejście na plażę basenową przez brodzik z dezynfekowaną wodą, 

- podporządkowanie się poleceniom ratowników i instruktorów, 

- utrzymanie czystości i porządku w strefie basenowej. 

5. Na basenie obowiązuje całkowity zakaz: 

- używania masek do nurkowania oraz płetw, 

- kąpieli w biżuterii czy też zegarkach, 

- biegania i skakania do wody, 

- nurkowania, 

- urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów, 

- spożywania posiłków, picia, żucia gumy w czasie przebywania w strefie basenowej. 

6. Grupa zorganizowana, korzystająca z pływalni nie może być liczniejsza niż 15 osób na 

jednego opiekuna (instruktora). 

7. Pobyt grup zorganizowanych na terenie pływalni określa odrębny regulamin. 

8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzane szkody. 

9. Zgubienie klucza do szafki powoduje obciążenie karą pieniężną w wysokości 30,00 zł. 

10. CEKFiS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty 

pozostawione w strefie basenowej. 

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu pływalni. 

12. Książka skarg i wniosków znajduje się w szatni przy basenie. 
 

 

 



 

 

Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 78/2012/2013 

Rektora UKW 

z dnia 27.05.2013 r. 

 

Regulamin określający warunki pobytu grup zorganizowanych na terenie 

pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających 

ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej 

uprawnionej osoby. 

2. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą 

zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników. Wyjątek stanowią grupy 

przedszkolne, w których na jednego opiekuna musi przypadać nie więcej niż 10 dzieci. 

3. Kąpiel może odbywać się tylko w obecności ratownika. 

4. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika. 

5. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy. 

6. Uczestnikom kąpieli nie wolno wchodzić do wody po wysiłku i na czczo. 

7. Grupy oczekujące na swoją kolej wejścia do wody powinny siedzieć spokojnie poza 

niecką basenową. 

8. Grupy przychodzą i odchodzą z pływalni pod kierunkiem wychowawców. Grupa bez 

wychowawcy nie będzie dopuszczana do kąpieli. 

9. Wychowawca jest zobowiązany sprawdzić liczebność grupy przed wejściem i po wyjściu 

z wody. 

10. Samodzielne wyjście z wody należy zgłosić opiekunowi. 

11. Wychowawca grupy w czasie zajęć w wodzie znajduje się na terenie plaży  basenowej. 

12. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy, czepek i klapki. 

13. Głębokość basenu wynosi w najpłytszym miejscu 1,45 m, a najgłębszym 2,00 m. 

14. Na basenie obowiązuje całkowity zakaz: 

- używania masek do nurkowania oraz płetw, 

- kąpieli w biżuterii zegarkach, 

- biegania i skakania do wody, 

- nurkowania, 

- urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów, 

- spożywania posiłków, picia napojów, żucia gumy w czasie przebywania w strefie  

   basenowej. 

15. Należy natychmiast powiadomić ratownika w przypadku: 

- złego samopoczucia i innych dolegliwości, 

- zauważenia tonięcia. 

16. Sygnał "ALARM" (długi ciągły sygnał gwizdka lub dźwięk dzwonu) zobowiązuje 

wszystkich do natychmiastowego wyjścia z wody. 

17. Osoby niszczące urządzenia i sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody.  



18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu 

pływalni. 

 


