REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
„ORLIK”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO
W HYŻNEM

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zarządcą obiektu jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w
Hyżnem.
2. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik” oraz
sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
3. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu czuwa opiekun grupy, który
upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
4. Wszystkich przebywających na obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP, przepisów p. poż., ścisłe przestrzeganie porządku, czystości, estetyki
na terenie obiektu i jego bezpośrednim otoczeniu.
5. Obiekt obejmuje:
a) boisko do piłki nożnej;
b) boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego.
6. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Obiekt jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne.
2. Obiekt jest dostosowany dla wszystkich chętnych, w pierwszej kolejności dla
mieszkańców gminy Hyżne - na zajęcia lekcyjne, rozgrywki sportowe, treningi
klubów sportowych, dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych na dowolne
zajęcia wg harmonogramu:
- w trakcie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek od godz.16:00 do godz. 21:00
sobota – niedziela od godz. 9:00 do godz. 21:00
- w okresie wakacyjnym:
poniedziałek – niedziela od godz. 9:00 do godz. 21:00
3. Użytkownicy i prowadzący zajęcia powinni sprawdzić stan techniczny urządzeń i
sprzętu sportowego, z których będą korzystać.
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.
2.
3.
4.

Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
Stosowanie się do poleceń opiekuna.
Korzystanie z obiektu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

5. Niezwłoczne informowanie opiekuna lub zarządcy o wszelkich uszkodzeniach
urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo użytkowników.
NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:
1. Przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia.
2. Przebywania na terenie obiektu po zmroku osobom poniżej 15 roku życia bez
opiekuna.
3. Palenia papierosów, spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych
podobnie działających substancji.
4. Przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwym.
5. Wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek,
puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
6. Wprowadzania zwierząt.
7. Używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi oraz kolców.
8. Wnoszenia i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np.:
deskorolka, rolki, rower, motorower itp.
9. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
10. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
11. Niszczenia zieleni wokół ogrodzenia.
12. Dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników.
13. Spożywania żywności, napojów, żucia gumy na płytach boisk.
14. Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
15. Przeszkadzania w zajęciach lub grze.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Opiekun grupy może odmówić wejścia na obiekt lub nakazać jego opuszczenie
użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z zakazów,
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków
użytkownika,
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach opiekun może wezwać służby mundurowe, w
szczególności Policję.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu
wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień
niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy
stanowiące własność użytkowników pozostawione w miejscach do tego nie
przeznaczonych.

5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego
wyposażenia zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany bez
zbędnej zwłoki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące korzystania i funkcjonowania obiektu przyjmuje
zarządca w godzinach urzędowania.
PAMIĘTAJ!
TELEFONY ALARMOWE
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
112 z telefonu komórkowego

