Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko - Orlik 2012” w Wieruszowie
§1
1. Właścicielem kompleksu boisk sportowych usytuowanych przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie przy ulicy
Fabrycznej 1, zwanym dalej ,,obiektem” jest Gmina Wieruszów
2. Zarządzającym obiektem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka w Wieruszowie.
§2
1. Zajęcia dydaktyczne, zgodnie z planem nauczania prowadzone są na obiekcie
w godz. 8.00 – 16.00
2. Regulamin nie obowiązuje uczniów korzystających z obiektu w ramach zajęć
dydaktycznych, których obowiązuje w tym zakresie regulamin boisk szkolnych.
§3
Obiekt przeznaczony jest do gry w:
1)
2)
3)
4)

piłkę noŜną
piłkę siatkową
piłkę koszykową
piłkę ręczną
§4

Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
§5
1. Obiekt czynny jest przez cały rok :
1) w miesiącach kwiecień – czerwiec i wrzesień – październik :
a) poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 22.00
b) sobota – niedziela godz. 14.00 – 22.00
2) w miesiącach listopad – marzec :
a) poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 20.00
b) sobota – niedziela godz. 14.00 – 20.00
3) w czasie ferii zimowych godz.10.00 – 18.00 ( niedziela w godz. 14.00 -18.00 )
4) w czasie wakacji godz.10.00 – 22.00 ( niedziela w godz. 14.00 -22.00 )
za wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych ( uznanych za ustawowo wolne od
pracy ). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarządzający obiektem moŜe
wyrazić zgodę na korzystanie z niego w czasie świąt.
2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagraŜających zdrowiu
i Ŝyciu uŜytkowników Gminny Instruktor Sportu lub zarządzający obiektem moŜe
zabronić korzystania z obiektu.

§6
1. Dopuszcza się moŜliwość rezerwacji korzystania z obiektu u Gminnego Instruktora
Sportu wg poniŜszych zasad:
1) pierwszeństwo rezerwacji mają grupy dzieci i młodzieŜy do lat 16, dla których
rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun,
2) grupy zorganizowane – rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, nauczyciel
w-f, opiekun grupy itp.
2. Osoby dokonujące rezerwacji konkretnego terminu na minimum miesiąc
,,z góry ”, mają pierwszeństwo przy rezerwacji tego samego terminu w kolejnym
miesiącu.
§7
Zajęcia sportowe na obiekcie koordynuje i organizuje Gminny Instruktor Sportu.
§8
Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
wyznaczonych przez zarządzającego obiektem.
§9
1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju
sportowego i obuwia sportowego.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
1) uŜywania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania i uŜytkowania sprzętu innego niŜ zgodnego z przeznaczeniem
boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spoŜywania alkoholu,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) zakłócania porządku i uŜywania słów wulgarnych,
9) wprowadzania zwierząt.
3. Postanowienia dotyczące korzystania z obiektu w zakresie wymogów, o których
mowa w ust.2, podejmuje Gminny Instruktor Sportu lub zarządzający obiektem,
którzy w zaleŜności od sytuacji mogą:
1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie obiektu.
§ 10
1. UŜytkownicy korzystający z obiektu odpowiadają materialnie za szkody
wyrządzone na obiekcie na zasadach określonych w przepisach powszechnie
obowiązujących.

2. Za skradzione uŜytkownikom na obiekcie rzeczy Gmina Wieruszów
i zarządzający obiektem nie ponoszą odpowiedzialności.
§ 11
Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

