REGULAMIN
KOMPLEKU BOISK SPORTOWYCH

„MOJE BOISKO ORLIK 2012”
w Rogozinie

1. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Rogozinie (dalej: Obiekt) jest
administrowany przez Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie (Zarządzenie Wójta
Gminy Radzanowo nr3/2012 z dnia 01.02.2012r.)
2. Godziny otwarcia Obiektu:
Godziny otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Rogozinie:


Poniedziałek:

15.00 – 21.00



Wtorek:

15.00 – 21.00



Środa:

15.00 – 21.00



Czwartek:

15.00 – 21.00



Piątek:

15.00 – 21.00



Sobota:

14.00 – 19.00



Niedziela:

14.00 – 19.00

Rezerwacja Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Rogozinie dla grup zorganizowanych
(dotyczy boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy):


Poniedziałek:

18.00 – 21.00



Wtorek:

18.00 – 21.00



Środa:

18.00 – 21.00



Czwartek:

18.00 – 21.00



Piątek:

18.00 – 21.00



Sobota:

16.00 – 19.00



Niedziela:

16.00 – 19.00

3. W godzinach 7.00 - 15.00 Obiekt udostępniany jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie
wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca
w Rogozinie.
Strona 1 z 3

4. W pozostałych godzinach Obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
5. Korzystanie z Obiektu odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o harmonogram.
6. Z Obiektu korzystać mogą:


grupy zorganizowane



dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem animatora



kluby, stowarzyszenia i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera



osoby fizyczne



dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej

Dla grup zorganizowanych: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykowa – grupa może liczyć maksymalnie 12-15 osób
z tego 70 – 80% to mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Radzanowo.
Grupa musi posiadać 2 kierowników/liderów, którzy odpowiadają za sprawy organizacyjne i porządkowe.
Kierownicy/liderzy grup muszą być mieszkańcami Gminy Radzanowo
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkować się
wskazówkom i uwagom administratora obiektu oraz animatorów obiektu.
8. Na terenie Obiektu nie mogą przebywać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
które są pod działaniem środków odurzających.
9. Obowiązkiem osób korzystających z Obiektu jest:


pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni



założenie właściwego obuwia sportowego tzw. "halówek"



przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w
wyposażeniu Obiektu.



utrzymanie czystości i porządku na terenie Obiektu, szatni i pomieszczeniach sanitarnych.



podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za
funkcjonowanie obiektu.



zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie nadzorującej funkcjonowanie
obiektu.
10. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi
odpowiedzialności.
11. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed
przystąpieniem do zajęć.
12. Przebywającym na terenie Obiektu nie wolno:
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palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, spożywać posiłków



wnosić i używać sprzętu niesportowego, materiałów i narzędzi niebezpiecznych.



wprowadzać psów i innych zwierząt



wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach



korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie bez zgody administratora lub
animatora
13. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z
regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w
szatniach i pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach.
14. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą
i zgodą animatorów obiektu.
15. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia oraz dewastujące Obiekt ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody w szczególnych sytuacjach odpowiedzialność karną
16. Administrator Obiektu Sportowego może osobiście lub poprzez osoby funkcyjne (animatorów)
kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z Obiektu.
17. Na terenie całego Obiektu i w jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów bhp i p.poż.
18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu
Obiektu Sportowego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w
sprawach o wykroczenie.
19. Administrator i animatorzy sportu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu zobowiązane są do podporządkowania się ich
nakazom.
20. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora Obiektu.
21. Zasady rezerwacji Obiektu:

Warunkiem korzystania z Obiektu Sportowego jest podpisanie oświadczeń, wybranie lidera grupy/opiekuna,
listy osób oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu.
24. Dyrektor Centrum Kultury i Sportu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie bez informowania
instytucji, grup z którymi zostały podpisane umowy. Informacja zostanie podana na stronie www.radzanowo.pl
25. Dyrektor Centrum Kultury i Sportu zastrzega sobie prawo udostępnienia Obiektu poza godzinami i
terminami określonymi w harmonogramie.
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