REGULAMIN-ORLIK 2012
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO”- ORLIK 2012
1. Wejście na obiekt jest równoznaczny z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu
oraz przepisów p.poż. i bhp.
2. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego:
poniedziałek- piątek godz. 0800-1600.
b) w roku szkolnym dla wszystkich chętnych:
poniedziałek- piątek godz. 1700-2200.
sobota, niedziela godz. 1400-2200.
c) w lipcu i sierpniu kompleks sportowy jest czynny:
poniedziałek- niedziela godz. 1000-1400(młodzież szkolna),
1700-2200(dla wszystkich chętnych).
3. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do
„Rejestru użytkowników” prowadzonego przez instruktora sportu.
4. W imieniu grup zorganizowanych korzystających z kompleksu boisk wpisu do Rejestracji
dokonuje osoba wyznaczona przez grupę. Osoba ta zobowiązana jest do okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu u trenera środowiskowegoanimatora wg poniższych zasad:
a) Grupy dzieci i młodzieży do lat 16- rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun,
b) Grupy zorganizowane – rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, nauczyciel w-f,
opiekun grupy itp.
c) Rezerwacje przyjmowane są do 7 dni wcześniej.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju
i obuwia sportowego ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z
tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
- używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, wprowadzania i
użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, deskorolka, rolki itp.
Za wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe
sportowe, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających,
wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska,
- zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
- przeszkadzania w zajęciach lub grze,
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

- przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych
grup sportowych,
- wprowadzania zwierząt za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników,
- korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
8.

Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.8 korzystania z boisk podejmuje
instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i
stroju, zwrócić uwagę za niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać
opuszczenie boiska.

9. Użytkownicy kompleksu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z
animatorem.
10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu
użytkowników m. in. Śnieżyca, burza, obfity deszcz, silne wiatry, temperatura powyżej 30° C
lub - 10°C, trener środowiskowy- animator może zabronić korzystania z obiektu.
11.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z
kompleksu boisk, a użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i
odpowiadają materialnie za wyrządzone swoim zachowaniem szkody w wysokości 100 %
wartości zniszczeń.

12.

Prowadzący zajęcia ( nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest
zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji
ćwiczącego.

13. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na
organizowane imprezy sportowe.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu
boisk.
15. Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na
teren obiektu.
16.

Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze
postępowania karno - administracyjnego a w szczególnych wypadkach w drodze
postępowania karnego.

Telefony alarmowe:
NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO-112
POGOTOWIE RATUNKOWE- 999
STRAŻ POŻARNA- 998
POLICJA- 997
Administrator obiektu:

