
Regulamin korzystania z kompleksu boisk ,,Moje boisko oRLlK" przy
Zespole Szkół Gminy lzbicko przy ul. 15 Grudnia 32

posTANow!ENlA oe ólrur
1. Regulamin okreŚla zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,orlik 2012", zwanego
dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne
dla bezpiecznego korzystania z obiektu ijego trwałośęi.
2, Zarządcą obiektu jest Gmina lzbicko, a jego administratorem Ę+eł<ter-+se+ (lnstruktor
zatrudniony na Orliku)

3, Zajęcia na boisku koordynuje instruktor sportu, który czuwa nad bezpieczeństwem osób
korzystających z obiektu i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom
odpowiednich poleceń.

ZSADY KORZYSTAN|A Z OBIEKTU
1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

1) obiekt jest ogólnodostępny,
2) w dni powszednie w godzinach 8.00-15,30 z obiektu korzystają szkoły, w pozostałych

godzinach i weekendy obiekt jest dostępny dla wszystkich wg. załączonego harmonogramu,
3) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,
4) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

- 5} dcP+szeze się-wyłąc.łrie ebłwie halo,n,łe - :m-boisku wiełofunkcyjrrr-m- i piłkarskim oraz 7,

krótkimi korkami z tworzywa sztucznego tzw. turfy - na boisku trawiastym,
6) zajęcia na obiekcie organizuje instruktor,
7) osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych(szatni, natrysków,

toalet),

8) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor może

. zawiesić korzystanie z obiektu.

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:
1) Pierwszeństwo rezerwacji mają kluby sportowe działające na terenie Gminy lzbicko na

zasadach proporcjonalności.
2) Zajęcia, turnieje i mecze organizowane przez urząd gminy lub szkołę dla mieszkańców i

uczniów mają pierwszeństwo przy rezerwacji obiektu.
3)Rezerwacjaboiskawczasietrwaniarokuszkolnegoodbywasięu@

77Ą63L567) lub u instruktora na Orliku. Rezerwacja w czasie wakacji odbywa się u
instruktora na orliku.

4) Rezerwacji dokonuje opiekun 8rupy. Osoby indywidualne mogą zarezerwować część boiska,
np. kort tenisowy lub boisko do siatkówki.

3. Podstawowe obowiązki użytkownika:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
2) stosowanie się do poleceń instruktora,



3) korzystanie z obiektu ijego urządzeń zgodnie zich przeznaczeniem,
4) niezwłoczne informowanie instruktora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i

innych zdarzeniach mogących mieć wpłyrłł na bezpieczeństwo użytkowników.
4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzg!ędny zakaz:

1) spoŻywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,
2) uŻYwania butów piłkarskich na wysokich metalowych lub plastikowych korkach oraz kolców,
3) palenia papierosów,

4) przynoszenia napojów w szklanych butelkach,
5) wprowadzania zwierząt,
6) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
7) Poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować

uszkodzenie nawierzch ni boisk,

8) używania wulgarnych słów i zakłócania porządku,

9) niszczenia trawy wokół ogrodzenia i opierania rowerów o ogrodzenie,
1-0) wchodzenia na ogrodzenie lub urządzenia(bramki, siatki, kosze),
11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia, zaśmiecania.

SANKCJE t oDPoWlEDzlALNość
1. lnstruktor odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom którzy nie

przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegająpodstawowych obowiązków użytkownika,
3) posiadają nieodpowiednie obuwie.

2. W uzasadnionych przypadkach instruktor moze wezwać Policję.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z
niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
4..Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące
własność użytkown ików.

5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposazenia,
zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

PosTANoWlENlA KoŃcoWE
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje ..............

Administrator


