REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W PIŁAWIE DOLNEJ
W GMINIE DZIERZONIÓW
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik
2012”
2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego
regulaminu.
3. Administratorem zespołu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” jest Dyrektor
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piławie Dolnej.
4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
5. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla kaŜdej pory roku
odrębnie. Harmonogram ustala animator sportu zatrudniony na obiekcie.
6. Boiska dostępne są:
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Gminy DzierŜoniów w okresie
trwania roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Piławie Dolnej. Podczas planowanych zajęć
dydaktycznych uczniowie korzystają z boiska po opieką nauczyciela- opiekuna
grupy.
b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieŜy i dorosłych,
po zakończonych zajęciach szkolnych z zastrzeŜeniem pkt. 5 niniejszego
regulaminu po uzgodnieniu z animatorem sportu. Dostępność boisk dla klubów
sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu.
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania
remontów lub konserwacji boisk, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego moŜe
zawiesić korzystanie z obiektu.
8. Dopuszcza się moŜliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego..
9. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru uŜytkowników
prowadzonego przez animatora sportu.
10. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyŜur
animator sportu.
11. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego
i obuwia sportowego z zastrzeŜeniem pkt. 13b (na boisku piłkarskim dopuszcza się
obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkownikom w czasie korzystania z boisk
zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
b) uŜywania butów piłkarskich z tzw. wkrętami oraz kolców,
c) wprowadzania oraz uŜytkowania sprzętu innego niŜ zgodnego z przeznaczeniem
boisk, takich jak: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu oraz spoŜywania alkoholu,
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych.
h) zakłócania porządku i uŜywania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt.
14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną
ponoszą osoby korzystające.

15. Animator sportu, w zaleŜności od sytuacji moŜe:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boiska,
d) wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Policję.
16. Zasady korzystania z boiska przez kluby sportowe z terenu Gminy DzierŜoniów:
a) kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy DzierŜoniów mogą
nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko Orlik 2012”
do celów treningowych po uprzednim uzgodnieniu terminu z animatorem
sprawującym nadzór nad kompleksem boisk,
b) w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko z jednego boiska
(np. piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są dostępne dla innych
korzystających..
17. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Piławie Dolnej nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. UŜytkownicy korzystają z boiska na
własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
18. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych moŜna zgłaszać do
administratora obiektu.
20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu, przepisów ppoŜ. i bhp, a w szczególności poleceń trenera środowiskowego..
21. NUMERY ALARMOWE:
a)
b)
c)
d)

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAś POśARNA – 998
POLICJA – 997
TEL. ALARMOWY - 112

