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REGULAMIN OBIEKTU LEGIA TRAINING CENTER 

 

§ 1. 

DEFINICJE 

W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej: 

„APL” – właściciel LTC, tj. spółka pod firmą Akademia Piłkarska Legii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, KRS: 0000504867, NIP: 5252583630; BDO: 
000512178; 

„Korzystający” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której udostępniana jest infrastruktura 
sportowa LTC lub która korzysta z infrastruktury sportowej LTC; 

„Legia”, „Legia 
Warszawa” 

– spółka pod firmą Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łazienkowska 3, 00-
449 Warszawa, KRS: 0000097402, NIP: 5261724308, BDO: 000391057; 

„Legia Training 
Center”, „LTC” 

– teren i wszelkie obiekty przynależne (w tym w szczególności budynki, budowle, boiska oraz 
infrastruktura) Kompleksu badawczo-rozwojowego z ośrodkiem treningowo-szkolnym wraz z 
infrastrukturą sportową pod nazwą „Legia Training Center” położonego w Urszulinie (adres: ul. 
Legionistów 3, 05-825 Urszulin); 

„Regulamin” – niniejszy Regulamin obiektu Legia Training Center. 

 

§ 2. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie LTC, tym wszelkich obiektach przynależnych do LTC. 

2. LTC jest obiektem, na którym organizowane są imprezy sportowe (m.in. mecze piłki nożnej), wydarzenia kulturalne, 
biznesowe, edukacyjne i inne, a także prowadzona jest bursa szkolna oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Legia LAB. 
Ponadto na terenie LTC prowadzone są określone strefy ogólnodostępne. 

3. Każdy Korzystający zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się i ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3. 

ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ LTC 

1. Wprowadza się następujące zasady dostępności LTC:  

1) od godz. 09:00 do godziny 17:00 pomieszczenia biurowe i określone strefy dostępne są tylko dla osób 
posiadających przepustki stałe/jednorazowe lub za zgodą APL lub uprawnionego pracownika,  

2) od godziny 17:00 do godziny 22:00 wprowadza się nadzorowany dostęp do określonych pomieszczeń i stref,  

3) od godziny 22:00 do godziny 09:00 na terenie LTC mogą przebywać jedynie osoby, które otrzymały zgodę APL lub 
dyrektora ds. bezpieczeństwa, 

4) strefa dedykowana członkom pierwszej drużyny piłkarskiej Legii dostępna jest wyłącznie dla członków pierwszej 
seniorskiej drużyny piłkarskiej Legii oraz osób posiadających przepustki stałe/jednorazowe lub za zgodą APL lub 
uprawnionego pracownika, 

5) podopieczni z drużyn młodzieżowych Legii wchodzą na teren LTC na podstawie identyfikatorów wydanych przez 
Akademię Piłkarską Legii Warszawa. Osoby wskazane przez nich jako opiekunowie otrzymują prawo wejścia na 
obszar obiektów treningowych LTC,  

6) przedstawiciele firm wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie LTC mogą wjechać lub wejść na 
podstawie wcześniej przesłanych wykazów osób i pojazdów,  

7) spotkania, narady, wycieczki, grupowe zwiedzanie LTC mogą być organizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu, 
zasad i rodzaju z właściwym pracownikiem APL,  
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8) wnoszone/wwożone i wynoszone/wywożone przedmioty wartościowe muszą być każdorazowo zgłaszane 
pracownikowi ochrony na wejściu/wyjściu (wjeździe/wyjeździe). 

2. Przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren LTC w godz. 9:00 – 22:00 za okazaniem legitymacji prasowej 
wydanej przez macierzystą redakcję oraz po uzyskaniu zgody Biura Prasowego Legii. Wizyta na obiekcie powinna być 
uprzednio zgłoszona w Biurze Prasowym Legii. Wstęp na imprezy masowe odbywa się na podstawie akredytacji 
wystawianych przez Biuro Prasowe Legii. 

3. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, marketingowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i 
telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie, może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu APL lub 
uprawnionego pracownika APL. 

4. APL zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia określonych powierzchni LTC z użytkowania z uwagi na niekorzystne 
warunki atmosferyczne, prace remontowe lub konserwacyjne, a także w sytuacjach nadzwyczajnych lub awaryjnych, w 
szczególności jeśli pojawi się bezpośrednie zagrożenie epidemiczne, pożarowe, zagrożenie zalaniem, lub innymi 
żywiołami, wybuchem, niebezpieczeństwo katastrofy budowlanej, zamachu terrorystycznego bądź w przypadku 
powzięcia informacji o takim zagrożeniu. 

5. Korzystanie z udostępnianej infrastruktury sportowej LTC (w tym z wszelkich boisk, urządzeń, obiektów, budynków, 
elementów wyposażenia oraz innych elementów infrastruktury LTC), musi odbywać się ze szczególną dbałością i troską, 
w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, z uwzględnieniem wytycznych, poleceń oraz uwag APL, 
zgodnie z zasadami funkcjonowania LTC i niniejszym Regulaminem, zasadami bezpieczeństwa i higieny, przepisami 
przeciwpożarowymi, przepisami dotyczącymi organizacji i bezpieczeństwa wydarzeń, a także innymi przepisami 
znajdującymi zastosowanie w związku z udostępnieniem infrastruktury sportowej LTC. 

6. Bez uprzedniej wyraźnej zgody APL wyrażonej na piśmie lub w formie e-mailowej (pod rygorem nieważności), nie mogą 
być wykonywane jakiekolwiek prace czy działania, które ingerują albo mają wpływ na konstrukcję lub instalacje LTC, a w 
szczególności prace związane z instalacją konstrukcji, nośników reklamowych oraz przyłączy i instalacji. 

7. APL nie ponosi odpowiedzialności w szczególności: 

1) za szkody powstałe w szczególności w wyniku awarii instalacji wodnokanalizacyjnej, gazowej, centralnego 
ogrzewania i elektrycznej, spowodowanej działaniem siły wyższej, jak również związanych z brakiem dostaw 
wymienionych mediów, z przyczyn od APL niezależnych;  

2) za niemożliwość korzystania z udostępnianej infrastruktury sportowej LTC wskutek zaistnienia zdarzeń, których 
przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, a w 
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej, jak również uniemożliwiającego 
lub ograniczającego korzystanie z infrastruktury sportowej LTC w związku decyzją organu władzy publicznej, 
nadzoru budowlanego, inspektoratu sanitarnego itp.; 

3) przedmioty zgubione na terenie LTC oraz utracone na skutek kradzieży; 

4) za kontuzje i urazy powstałe w związku z prowadzeniem lub uczestniczeniem w zajęciach sportowych lub 
rekreacyjnych. 

8. Korzystający ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec APL i osób trzecich za szkody powstałe podczas udostępnienia 
lub w związku z korzystaniem infrastruktury sportowej LTC, w tym wynikające z naruszenia porządku, nienależytego 
użytkowania infrastruktury sportowej LTC, w tym boisk, urządzeń, innych elementów wyposażenia oraz infrastruktury 
znajdującej się na terenie LTC, a także w zakresie nieszczęśliwych wypadków. 

9. APL zastrzega sobie prawo do pociągnięcia Korzystającego do odpowiedzialności obejmującej w szczególności 
obowiązek naprawienia szkody, a także zadośćuczynienia wobec naruszenia dobrego imienia i renomy APL. 

10. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie Korzystających z infrastruktury sportowej LTC odpowiada prowadzący zajęcia 
lub opiekun grupy Korzystających. 

11. Niepełnoletni Korzystający mogą korzystać z LTC tylko pod nadzorem nauczyciela, instruktora, trenera lub pełnoletniego 
opiekuna, który ponosi za nich pełną odpowiedzialność. 

12. Warunkiem korzystania z infrastruktury sportowej LTC jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego 
dostosowanego do nawierzchni wykorzystywanej infrastruktury, jak również warunków atmosferycznych itp.  

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Korzystających zabrania się w szczególności:  

1) korzystania z LTC bez uprzedniej zgody APL;  

2) przebywania i korzystania z LTC poza godzinami otwarcia;  

3) używania obuwia niedostosowanego do nawierzchni lub wykorzystywanego nie w związku z uprawianiem sportu;  
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4) zakłócania porządku, w tym w szczególności używania słów wulgarnych lub niedostosowanych do innych 
współkorzystających z infrastruktury LTC;  

5) użytkowania na terenie udostępnianej infrastruktury sportowej LTC wszelkich pojazdów, w tym rowerów, 
motorowerów, deskorolek i rolek; 

6) palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających;  

7) wprowadzania zwierząt;  

8) dewastacji lub uszkodzeń wszelkich obiektów, urządzeń, instalacji, elementów wyposażenia i infrastruktury LTC;  

9) wchodzenia na ogrodzenie oraz znajdujące się na terenie LTC urządzenia sportowe;  

10) wnoszenia na teren LTC materiałów reklamowych, za wyjątkiem uprzednio dopuszczonych przez APL; 

11) wnoszenia i posiadania na terenie LTC: 

a) wszelkiego rodzaju broni, w tym broni palnej, broni białej i broni innego rodzaju (kije baseballowe, siekiery, pałki 
itp.);  

b) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów 
łatwopalnych lub niebezpiecznych;  

c) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych środków o podobnym sposobie działania, za 
wyjątkiem alkoholu nabytego na terenie LTC, którego nabywanie, posiadanie oraz spożywanie na terenie LTC 
dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;  

d) materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, wulgarne, nieetyczne oraz 
naruszające dobre imię oraz renomę APL, Legii lub ich właścicieli, sponsorów, partnerów, pracowników, 
współpracowników itp.;  

e) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;  

f) innych przedmiotów mogących w ocenie APL lub Legii stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. 

14. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie LTC osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków 
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

15. Rozstrzygnięcia dotyczące niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z LTC podejmuje APL 
lub pracownik, która w zależności od sytuacji może w szczególności:  

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;  

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie;  

3) nakazać niezwłoczne opuszczenie terenu LTC;  

4) zakazać czasowego wstępu na teren LTC.  

16. W trosce o bezpieczeństwo osób i mienia teren LTC objęty jest stałym monitoringiem wizyjnym. Zasady działania 
systemu monitoringu wizyjnego, w tym informacje o przetwarzaniu danych osobowych, znajdują się w odrębnym 
dokumencie dostępnym w siedzibie APL oraz na oficjalnej stronie internetowej APL (www.apl.legia.com).  

17. Zabrania się przebywania na terenie LTC osób nieupoważnionych. 

18. APL zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie LTC szkody. 

19. APL jest uprawniona do zmiany zasad dostępności LTC, o czym informowała będzie w sposób ogólnie przyjęty, w tym 
przez media, Internet itp. lub do określenia odrębnego regulaminu związanego z korzystaniem z wyodrębnionych części 
LTC. 

 

§ 4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie APL oraz Legii, w widocznym miejscu na terenie LTC oraz na oficjalnej stronie 
internetowej APL (www.apl.legia.com) tak aby każdy mógł zapoznać się z jego treścią. 

2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie podany 
do wiadomości na oficjalnej stronie internetowej APL (www.apl.legia.com). 
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3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy sanitarne, przepisy przeciwpożarowe oraz 
przepisy bhp, a także postanowienia Regulaminu udostępniania infrastruktury sportowej Legia Training Center. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 31.12.2020 r. 

 

UWAGA: PODAJE SIĘ DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, ŻE OBIEKT LTC JEST MONITOROWANY WIZYJNIE. 

 

Zarząd Akademia Piłkarska Legii sp. z o.o. 


