REGULAMIN KORZYSTANIA
Z OBIEKTU SPORTOWEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KALINÓWCE

1. Administratorem obiektu sportowego jest Dyrektor Zespołu Szkół w Kalinówce.
2. Z obiektu sportowego mogą korzystać grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne
po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i uzyskaniu zgody
Administratora.
3. Boisko tartanowe jest czynne w następujących terminach:
a) boisko dostępne dla uczniów ZS w Kalinówce, którzy odbywają zajęcia szkolne:
 poniedziałek – piątek: godz. 8.00 – 17.00,
b) boisko dostępne dla wszystkich chętnych:
 poniedziałek - piątek: godz. 15.00 - 17.00 ( bezpłatnie)
 poniedziałek-piątek: godz.17.00-20.00 ( 20 zł za godzinę użytkowania
boiska bez oświetlenia i 35 zł z włączonym oświetleniem)
c) w miesiącach lipiec – sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania
z obiektu.
5. Godziny otwarcia kompleksu sportowego mogą ulec zmianie.
6. Osoby chcące korzystać z boiska zobowiązane są do wpisania się do rejestru
użytkowników, prowadzonego przez sekretariat szkoły.
7. Obowiązuje rezerwacja korzystania z boisk i podpisanie oświadczenia o
odpowiedzialności przez osobę pełnoletnią, będącą opiekunem grupy.
8. Osoba rezerwująca boisko zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego
pracownikowi szkoły, w celu potwierdzenia tożsamości.
9. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych Administrator może
zabronić korzystania z obiektu.
10. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne
rzeczy stanowiące własność użytkowników.
11. Przed każdymi zajęciami użytkownicy mają obowiązek sprawdzić stan
udostępnionych urządzeń.
12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
z jego przeznaczeniem.
13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.
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14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem zabrania się:
 używania butów piłkarskich z korkami metalowymi lub plastikowymi,
 używania butów lekkoatletycznych z kolcami,
 wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego
z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych
podobnie działających substancji oraz żucia gumy,
 zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
 wprowadzania zwierząt,
 korzystania z obiektu bez zgody Administratora,
 przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
 załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletą.
15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem pkt 14 korzystania z boiska
podejmuje Administrator, który może:
 nakazać zmianę obuwia i stroju,
 zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
 nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły,
 zakazać dalszych wstępów na teren obiektu.
16. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu (poza zajęciami wymienionymi w pkt 4a).
17. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają
materialnie za wyrządzone szkody. W przypadku osób niepełnoletnich za uszkodzenia
odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
18. Użytkownicy obiektu zobowiązani są powiadomić Administratora o każdym
zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego oraz wszelkich uszkodzeniach
urządzeń.
19. Dzieci do 12-go roku życia mogą korzystać z boisk jedynie w obecności
i pod nadzorem osób pełnoletnich. Opiekun opuszcza obiekt ostatni, po wyjściu całej
grupy, za którą jest odpowiedzialny.
20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności uwag Administratora.
21. Przestrzeganie regulaminu i harmonogramu użytkowania nadzoruje osoba
upoważniona przez Administratora obiektu.
22. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
23. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze
postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze
postępowania karnego.
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