Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Orlik 2012’ przy Zespole Szkół w Lutowie
I.

Zasady korzystania.
1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Zespół Szkół w Lutowie.
2. Kompleks boisk jest czynny w następujących terminach i godzinach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów
- poniedziałek-piątek: godz. 800 - 1600
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
- poniedziałek-piątek: godz. 1600 - 2100 (okres kwiecień - październik),
- sobota: godz. 1000 - 1800 (kwiecień - październik),
- niedziela godz. 1300 - 2000 (kwiecień - październik)
3. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w punkcie 2 ustala i
na bieżąco koordynuje Dyrektor szkoły za pośrednictwem animatora, nadzorującego
funkcjonowanie kompleksu.
4. W czasie wakacji letnich oraz przerw świątecznych obowiązuje odrębny, ustalony
bezpośrednio przed tymi okresami harmonogram zajęć.
5. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.
6. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne
po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator może zabronić
korzystania z obiektu.
8. Zajęcia dla szkolnych grup zorganizowanych odbywają się pod nadzorem
nauczyciela, opiekuna.
9. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do
ogólnego korzystania odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych na ich odpowiedzialność.
10. . Umożliwia się rezerwację boiska. Harmonogram rezerwacji prowadzi trener
animator sportu (w przypadku zarezerwowania boiska i dwukrotnej nieobecności
rezerwacja zostaje anulowana z możliwością wynajęcia innej grupie).
11. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do podania swoich personaliów trenerowianimatorowi sportu celem odnotowania pobytu w dzienniku pracy animatora.
12. Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i koniecznych
napraw korzystanie z obiektu może być ograniczone lub odwołane.
13. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych przy
obiekcie.
14. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i
obuwia sportowego (na boisku piłkarskim ze sztuczną trawą dopuszcza się obuwie
piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
15. Wyposażenie i sprzęt znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego
przeznaczeniem.
16. Wypożyczenie i zwrot sprzętu sportowego odbywa się za potwierdzeniem
pobrania/zwrotu.
17. Korzystający z obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody oraz zniszczony sprzęt pokrywając 100% kosztów napraw, odtworzenia lub
zakupu uszkodzonego mienia.
18. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych
zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, zajęć pozalekcyjnych i treningów- w zależności od
organizatora, tj. trener, instruktor lub animator sportu.
19. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.
20. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z
obiektu przez użytkowników. Jednocześnie korzystający zobowiązani są do
zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego animatorowi.

II.

21. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie przez
użytkowników.
Przepisy porządkowe.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z
ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych
korkach oraz „kolców”,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem
boisk, np. rower, motorower, rolki, deskorolka itp.,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz
innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub środków odurzających, żucia
gumy,
g) przebywania na boiskach osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub innych środków odurzających,
h) przebywania poza terenem kompleksu boisk sportowych, tj. plac zabaw,
teren wokół boisk, bieżnia sportowa, budynek szkolny,
i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płyty boisk,
j) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
l) wprowadzania zwierząt,
m) korzystania z boisk bez zgody animatora.
2. Trener – animator może:
a) legitymować osoby korzystające z obiektu, szczególnie gdy może być
zagrożone bezpieczeństwo użytkowników,
b) wyłączyć obiekt w części lub w całości z korzystania, gdy zajdzie taka
konieczność,
c) odwołać wcześniejsza rezerwację,
d) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
e) zwrócić uwagę na niekulturalne, niewłaściwe, niezgodne z regulaminem
zachowanie lub korzystanie z obiektu,
f) nakazać opuszczenie terenu boisk i całego kompleksu szkolno-sportowego,
g) w uzasadnionych przypadkach animator może wezwać policję.
3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
ogólnych przepisów ppoż. i bhp oraz poleceń wydawanych przez animatora.
4. Notoryczne naruszanie regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na kompleks
boisk.
5. Naruszenie przepisów porządkowych karane jest zgodnie z przepisami Kodeksu
Wykroczeń.

