REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W LISZYNIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje
boisko – Orlik 2012”, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz
pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. Administratorem obiektu jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w
Liszynie.
3. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest animator sportu.
4. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu i w tym
celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
5. Teren obiektu objęty jest monitoringiem.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
3. Podczas roku szkolnego od poniedziałku do piątku do godziny 15.00 boiska
udostępniane są na realizację zadań dydaktycznych pod opieką nauczycieli
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie.
4. Osobom korzystającym z obiektu udostępnia się pomieszczenia socjalne za
zgodą animatora.
5. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej.
6. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru
użytkowników.
7. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego za okazaniem dokumentu.
8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować
zgodnie z przeznaczeniem.
9. Sprzęt sportowy wydają pracownicy obiektu.
10. Pobierający, po skończonych zajęciach, zobowiązany jest zwrócić sprzęt w
stanie niezniszczonym.
11. Rezerwacji stałych terminów zajęć dla grup zorganizowanych dokonuje się w
Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, tel.24 261 29 22 w
godz. 8.00 – 15.00. Warunkiem korzystania z Orlika jest podpisanie umowy
użyczenia obiektu.
12. Administratorowi Orlika – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ziemi
Mazowieckiej w Liszynie przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny
termin zaplanowanych zajęć ze względu na organizację imprez własnych lub
zleconych. W przypadku odwołania zajęć użyczający ustali z wynajmującym w
miarę możliwości inny dogodny termin.
13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u animatora sportu.

14. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego (na boiskach dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
sztucznego oraz obuwie typu halowego).
15. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
16. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk
decyduje animator sportu.
17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem bezwzględnie zabrania się:
 przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie
mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk,
 używania butów piłkarskich na wysokich kołkach oraz kolców,
 spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie
działających substancji,
 palenia tytoniu,
 zaśmiecania,
 zakłócania porządku i przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 przebywania na terenie boisk osobom poniżej 15-go roku życia po zmroku
bez opiekuna,
 korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
 wprowadzania zwierząt,
 wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych,
 dopuszczania się zachowania stanowiącego zagrożenie dla innych
użytkowników.
III. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk oraz pomieszczeń
socjalnych, odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, a w
przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie prawni.
2. Animator sportu może odmówić wstępu na obiekt lub nakazać jego opuszczenie
użytkownikom, którzy nie przestrzegają zapisów regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach animator może wezwać służby mundurowe,
w szczególności policję.
4. Ani Administrator, ani animatornie ponosi odpowiedzialności za przedmioty,
dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników, pozostawione na
terenie obiektu.
5. 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.
6. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu
przyjmuje dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie w
godzinach urzędowania od 8.00 do 15.00

