Regulamin korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko
ORLIK 2012” przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku,
ul. Kopernika 9
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”,
zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz
pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. Administratorem obiektu, jest Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku,
ul. Kopernika 9, tel.: 81 468 77 00.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz
zaplecze sanitarno-szatniowe.
4. Obiekt jest udostępniany każdego roku od 1 marca do 30 listopada przez 7 dni
w tygodniu, w godzinach wyznaczonych odrębnie dla każdej pory roku, zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Świdniku.
5. Ramowy harmonogram wykorzystania obiektu:
a) W okresie roku szkolnego planowe zajęcia szkolne dla uczniów Gimnazjum nr 1:
poniedziałek – piątek

godz. 8.00 - 15.00

b) zajęcia dla wszystkich chętnych po uprzedniej rezerwacji:
poniedziałek-piątek

sobota

niedziela

Marzec

15:00-18:00

11:00-18:00

11:00-18:00

Kwiecień

15:00-19:00

11:00-19:00

11:00-19:00

Maj

15:00-20:30

11:00-20:30

11:00-20:30

Czerwiec

15:00-20:30

11:00-20:30

11:00-20:30

Lipiec

10:00-20:30

10:00-20:30

10:00-20:30

Sierpień

10:00-20:30

10:00-20:30

10:00-20:30

Wrzesień

15:00-20:30

11:00-20:30

11:00-20:30

Październik

15:00-19:00

11:00-19:00

11:00-19:00

Listopad

15:00-18:00

11:00-18:00

11:00-18:00

c) planowane zajęcia dla chętnych z animatorem sportu:
poniedziałek – piątek

godz. 15.00 - 19.00, w innych godzinach po uzgodnieniu

d) zajęcia w okresie przerwy wakacyjnej:
codziennie

godz. 10.00 - 20.30

6. Korzystanie z boisk w innych godzinach bez uzgodnienia z Administratorem jest
zabronione. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek, Administrator może
zezwolić na korzystanie z obiektu w innych godzinach.
7. Ustala się następujące terminy, w których boiska nie będą czynne:
a) Wielki Piątek i Wielka Sobota,
b) pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
c) 1 listopada,
d) 15 sierpnia,
e) Boże Ciało.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
1) obiekt jest ogólnodostępny, korzystanie z niego jest bezpłatne;
2) teren jest objętym stałym monitoringiem;
3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie obiektu
rzeczy i dokumenty należące od korzystającego;
4) osoby korzystające z obiektu, mogą korzystać z pomieszczeń zaplecza szatniowosanitarnego w porozumieniu z animatorem sportu;
5) podmioty korzystające z obiektu zobowiązane są do dokonywania wpisów w
dzienniku użytkowników, prowadzonym w pomieszczeniu animatora. Wpisu
dokonuje Opiekun grupy, który poświadcza to własnoręcznym podpisem i okazuje
animatorowi lub gospodarzowi obiektu dokument tożsamości ze zdjęciem;
6) osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu tylko pod nadzorem opiekuna,
animatora, instruktora sportu;

7) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Administrator może
zawiesić korzystanie z obiektu;
8) w sytuacji niskiej frekwencji (poniżej 6 osób) oświetlenie obiektu będzie
ograniczone do minimum;
9) obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z ramowym harmonogramem zajęć
określonym w punkcie 4. Postanowień ogólnych;
10) dopuszcza się korzystanie z obiektu wyłącznie w obuwiu sportowym o miękkiej
i płaskiej podeszwie, z całkowitym wykluczeniem butów piłkarskich z korkami
lub kolcami;
11) sprzęt sportowy, będący własnością Administratora, wydaje animator sportu lub
pracownik Administratora obiektu po okazaniu przez pobierającego dokumentu
tożsamości ze zdjęciem. Fakt wypożyczenia sprzętu odnotowuje się w rejestrze
wypożyczeń. Pobierający, po zakończonych zajęciach, zdaje sprzęt i potwierdza
ten fakt czytelnym podpisem;
12) za zniszczenie sprzętu bądź wyposażenia obiektu odpowiadają materialnie osoby
korzystające, w pierwszej kolejności opiekun grupy (osoba dokonująca wpisu
w dzienniku użytkownika);
13) animator sportu lub osoba reprezentująca Administratora obiektu, w przypadku
nierespektowania przez korzystających postanowień regulaminu, zasad
bezpieczeństwa bądź zasad współżycia społecznego, może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe , niezgodne z regulaminem zachowanie;
c) nakazać opuszczenie terenu boisk;
d) zawiesić, a nawet zakazać prawa wstępu na teren boisk osobom łamiącym zapisy
regulaminu;
e) wezwać policję;
f) w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, zagrażających
bezpieczeństwu, zakazać korzystania z obiektu.
2. Rezerwacja obiektu:
1) dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu, jeżeli z wnioskiem do zarządcy
wystąpi osoba fizyczna z określoną imiennie grupą, liczącą co najmniej 10 osób;

2) na zajęcia rezerwowane przeznaczony jest czas codziennie od godz. 15.00 do 20.30;
3) osoba rezerwująca winna złożyć zgłoszenie rezerwacji wraz z imienną listą
uczestników,
3. Podstawowe obowiązki użytkownika:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
2) posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego;
3) poszanowanie sprzętu sportowego, użytkowanie obiektu i jego wyposażenia
zgodnie z przeznaczeniem;
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
5) niezwłoczne informowanie zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń,
wyposażenia, sprzętu;
6) stosowanie się do poleceń Animatora lub pracownika Administratora ;
7) zgłaszanie rezygnacji z rezerwacji miejsca na boisku;
4. Na terenie obiektu zabrania się:
1) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym użytkownikom;
2) używania wulgaryzmów i zakłócania porządku;
3) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
4) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków
odurzających;
5) wprowadzania zwierząt;
6) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
7) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie, mogącym
spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
8) wnoszenia materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych i przedmiotów
niebezpiecznych;
9) niszczenia ogrodzenia i terenów zielonych wokół obiektu; wchodzenia
na ogrodzenie, urządzenia sportowe i budynki;
10) korzystania z boisk przy mokrej nawierzchni;
5. Sankcje i odpowiedzialność:
1) Administrator odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie
użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków
użytkownika;
c) posiadają nieodpowiednie obuwie i strój sportowy.
2) W uzasadnionych przypadkach, w razie rażącego łamania przez użytkowników
postanowień regulaminu i niestosowania się do poleceń osoby reprezentującej
Administratora obiektu, mogą zostać powiadomione odpowiednie służby,
w szczególności Straż Miejska lub Policja.
3) Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne
i uszczerbek na zdrowiu, który wynikł z niestosowania się do postanowień
niniejszego regulaminu i zasad bhp.
4) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne
rzeczy stanowiące własność użytkowników.
5) Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego
wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu
przyjmuje Dyrektor Gimnazjum nr 1 w godzinach urzędowania.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 r.

