REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W PRZECISZOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego
regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpieczeństwa korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. Zarządcą obiektu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie.
3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest Animator.
4. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu zwanych dalej użytkownikami i w tym celu
upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu mają obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz
poleceniom Animatora.
II. HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU DO UŻYTKU.
1. W dni nauki szkolnej, w godzinach od 800 do 1600, obiekt jest zastrzeżony do realizacji zajęć szkolnych.
2. Dla wszystkich chętnych obiekt czynny jest od 1 marca do 30 listopada w godzinach wskazanych w odrębnym
harmonogramie. Harmonogram może ulegać doraźnym zmianom w zależności od bieżących potrzeb.
Informacja o zmianach harmonogramu podawana będzie do wiadomości odpowiednio wcześniej.
3. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje Animator.
III. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU.
1. W zakresie określonym w pkt. II ppkt. 2 obiekt jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne.
2. Istnieje możliwość rezerwacji boiska po wcześniejszym uzgodnieniu z Animatorem terminu i liczby
użytkowników.
3. Użytkownicy mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatnia, WC).
4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Zajęcia sportowe na obiekcie koordynuje pełniący dyżur Animator.
6. Sprzęt sportowy wydaje Animator. Użytkownik jest zobowiązany do jego zwrotu po zakończeniu zajęć.
IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.
1. Bezwzględne przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Stosowanie się do poleceń Animatora.
3. Korzystanie z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Utrzymanie porządku, czystości i estetyki na obiekcie i w jego otoczeniu.
5. Posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
V. NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:
1. Niszczenia urządzeń obiektu i nawierzchni boisk.
2. Używania butów piłkarskich na korkach.
3. Wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, np. roweru, rolek itp.
4. Przebywania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających.
5. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych, żucia gumy, wnoszenia jedzenia
oraz materiałów i przedmiotów niebezpiecznych (butelek, puszek itp.)
6. Wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie.
7. Przeszkadzania w zajęciach.
8. Zakłócania porządku, używania wulgarnych słów.
9. Wprowadzania zwierząt.
10. Korzystania z boisk poza godzinami otwarcia lub bez wiedzy Animatora.
VI. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1. Animator może odmówić wstępu na obiekt lub nakazać jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają
niniejszego Regulaminu, może również wezwać do pomocy Policję.
2. Zarządca ani Animator nie odpowiadają za rzeczy stanowiące własność użytkowników.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się
do niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia zobowiązany jest
do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany zgodnie z obowiązującym prawem.
Zarządca

