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REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO„ORLIK 2012”
w Zespole Szkó³ nr 6 im. Macieja Rataja w E³ku.
1. Regulamin okreœla zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do pi³ki no¿nej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
3. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Zespó³ Szkó³ nr 6 im. Macieja Rataja w E³ku.
4. Zajêcia sportowe organizuje i koordynuje animator sportu wyznaczony przez administratora.
5. Korzystaj¹cy z kompleksu s¹ zobowi¹zani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania siê
do uwag animatora sportu.
6. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezp³atne.
7. Wejœcie na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjêciem
i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i p/po¿.
8. Kompleks sportowy jest czynny w nastêpuj¹cych terminach:
a) planowane zajêcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego:
poniedzia³ek – pi¹tek godz. 8:00-16:00,
b) w roku szkolnym dla wszystkich chêtnych:
poniedzia³ek – pi¹tek godz. 16:00-22:00,
sobota, niedziela godz. 10:00-22:00,
c) w lipcu i sierpniu kompleks sportowy jest czynny: poniedzia³ek- niedziela godz. 10:00- 22:00.
9. Zajêcia sportowe odbywaj¹ce siê w terminach okreœlonych w pkt. 9 koordynuje pe³ni¹cy dy¿ur animator sportu.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego z zastrze¿eniem pkt. 12
(na boisku pi³karskim dopuszcza siê obuwie z ma³ymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
11. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce korzystania z boisk (kompleks sportowy) podejmuje instruktor sportu,który w zale¿noœci
od sytuacji mo¿e: nakazaæ zmianê obuwia sportowego i stroju, zwróciæ uwagê na niew³aœciwe, niezgodne
z regulaminem zachowanie, nakazaæ opuszczenie terenu boisk.
12. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania siê:
a) u¿ywania butów pi³karskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i u¿ytkowania sprzêtu innego ni¿ zgodny z przeznaczeniem boisk, na przyk³ad rower,
motorower, deskorolka, rolki itp. z wyj¹tkiem pojazdów u¿ywanych przez osoby niepe³nosprawne,
c) niszczenia urz¹dzeñ sportowych i p³yty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urz¹dzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spo¿ywania alkoholu, wszelkiego rodzaju œrodków odurzaj¹cych, wnoszenia jedzenia oraz ¿ucia gumy,
f) zaœmiecania, wnoszenia opakowañ szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajêciach lub grze,
h) zak³ócania porz¹dku i u¿ywania s³ów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierz¹t – z wyj¹tkiem przewodników osób niewidomych,
j) korzystania z kompleksu sportowego bez zgody animatora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
13. Zabrania siê korzystania z kompleksu sportowego poza godzinami okreœlonymi w punkcie 9.
(w przypadku z³amania tej zasady administrator obiektu wzywa ochronê lub policjê).
14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu decyduje animator sportu.
16. U¿ytkownicy kompleksu mog¹ korzystaæ z pomieszczeñ szatni w porozumieniu z animatorem.
17. Za zniszczenia powsta³e w czasie korzystania z boisk odpowiedzialnoœæ materialn¹ ponosz¹ osoby korzystaj¹ce.
18. Wyposa¿enie i sprzêt sportowy znajduj¹cy siê na obiekcie nale¿y u¿ytkowaæ zgodnie z przeznaczeniem.
19. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez
oraz rozk³ad treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu sportowego.
20. Uwagi dotycz¹ce funkcjonowania kompleksu sportowego mo¿na zg³aszaæ do administratora.
21. Niezastosowanie siê do niniejszego regulaminu rozpatrywane bêdzie w drodze postêpowania karno-administracyjnego,
a w szczególnych wypadkach w drodze postêpowania karnego.
22. Osoby korzystaj¹ce z kompleksu sportowego s¹ zobowi¹zane do wpisania siê do rejestru u¿ytkowników dostêpnego
u instruktora sportu.
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