SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„Moje Boisko - ORLIK 2012”
na terenie Szkoły Podstawowej nr 9
im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012”. Wejście na
obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz
przepisów p.poż i bhp.
2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik 2012” jest Szkoła Podstawowa nr 9
im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 68.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze
sanitarno-szatniowe.
4. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
5. Kompleks jest czynny codziennie w godz. 8.00-22.00 z wyłączeniem miesięcy XII, I, II oraz
ważnych świąt państwowych i kościelnych.
Boiska są czynne w następujących teminach:

planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół:
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.30

boiska dostępne dla drużyn klubowych:
poniedziałek – piątek godz. zgodnie z harmonogramem zajęć

boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek – niedziela w wolnym terminie

w przypadku korzystania przez klub sportowy z jednego boiska (np. piłkarskiego),
drugie jest dostępne dla mieszkańców.
6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora.
a) Administrator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć
odbywających się w terminach określonych w pkt. 5 na okresy co najmniej półrocze,
po uprzednim zapoznaniu się z wnioskami dyrektorów szkół, klubów sportowych
i innych podmiotów.
b) Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
Kompleksu.
c) Administrator jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu
lub odwołania niektórych zajęć objętych harmonogramem na wniosek Prezydenta
Miasta Oświęcim lub w przypadku organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, które
nie były wcześniej planowane.
7. Osoby korzystające z kompleksu zobowiązane są do wpisywania się do „Rejestru
użytkowników” prowadzonego przez animatora (wzór załącznik nr 1).
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego, przy czym na boisku wielofunkcyjnym dopuszcza się używanie obuwia typu
halowego a na piłkarskim ze sztuczną trawą obuwia specjalnego typu „TURFY” lub buty
typu halowego. Nie wolno grać: w butach piłkarskich z korkami plastikowymi /
metalowymi oraz w butach piłkarskich z korkami lanymi „lankach” (zdjęcie
przykładowego obuwia załącznik nr 2).
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, żucia gumy,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
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Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z boisk podejmuje animator lub
gospodarz obiektu, który może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie
z urządzeń,
- nakazać opuszczenie terenu obiektu,
- przy powtarzających się przypadkach zakłócania porządku lub łamania regulaminu
Administrator na wniosek pracowników lub opiekunów ma prawo czasowo lub
bezterminowo zakazać korzystania lub wejścia do Kompleksu.
W razie wypadku lub zakłócenia porządku, pracownicy Komplesu lub opikunowie
zobowiązania są do powiadomienia odpowiednich służb.
Osoby
korzystające
z
obiektu
mogą
korzystać
z
pomieszczeń
socjalnych
w porozumieniu z animatorem.
Teren jest objęty ciagłym monitoringiem.
Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą
osoby korzystające.
Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu oraz za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność
użytkowników.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób na obiekcie w czasie planowanych zajęć
szkolnych ponosi odpowiednio nauczyciel prowadzący zajęcia a w przypadku zajęć klubów
sportowych trener prowadzącego zajęcia.
Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
z przeznaczeniem. Sprzęt sportowy wydaje animator lub gospodarz obiektu. Korzystąjacy
ze sprzętu, po zakończonych zajęciach zobowiązany jest zdać nieuszkodzony sprzęt
animatorowi lub gospodarzowi obiektu. Za umyślne zniszczenie sprzętu przez grupę
odpowiada jej upiekun (osoba dokonująca wpisu w rejestrze użytkowników).
W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych w tym długotrwałe opady,
zaśnieżenie, niskie temperatury, o korzystaniu z boisk decyduje animator.
Uwagi
dotyczące
funkcjonowania
obiektów
sportowych
można
zgłaszać
do administratora.

Telefony alarmowe:
- Pogotowie Ratunkowe 999
- Straż Pożarna 998
- Policja 997
- lub alarmowy 112

