REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK „MOJE BOISKO ORLIK 2012”
PRZY UL. BRZOZOWEJ W BROJCACH
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego
dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy
istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304
Brojce.
3. Przedstawicielem Zarządcy na terenie obiektu, jest Animator Sportowy lub upoważniony pracownik Zarządcy.
4. Obiekt czynny jest w godzinach od 10:00 do 17:00 w okresie od 1 grudnia do 1 marca oraz od
8:00 do 22:00 w okresie od 2 marca do 30 listopada.
5. Obiekt może być otwarty poza godzinami wskazanymi w pkt. 4 po uzgodnieniu z Zarządcą
obiektu osobiście, telefonicznie pod nr 913861194 lub emailem pod adresem ugbrojce@post.pl
6. Animator Sportowy w godzinach pracy czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z
obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
7. Przedstawiciel Zarządcy może wyprosić Użytkownika Orlika z terenu boisk w przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
1) obiekt jest ogólnodostępny,
2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,
3) zorganizowanym grupom obiekt udostępnia się po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą,
4) dostęp do pomieszczeń socjalnych oraz oświetlenia mają jedynie grupy zorganizowane,
5) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
6) na obiekcie dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie dla powierzchni poliuretanowej (boisko do koszykówki i siatkówki), natomiast dla
powierzchni boiska do piłki nożnej dopuszcza się również obuwie specjalistyczne piłkarskie
TURF,
7) zajęcia na obiekcie organizuje Animator Sportowy w godzinach pracy.
2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:
1) jeżeli z wnioskiem do Zarządcy obiektu wystąpi określona imiennie grupa licząca, co najmniej 10 osób z zastrzeżeniami określonymi w ppkt 2 i ppkt 3,
2) nie częściej niż 2 razy w tygodniu,
3) na czas nie dłuższy niż 3 h podczas jednej rezerwacji,
4) wniosek winien zawierać wymienione z imienia i nazwiska osoby, które wchodzą w skład tej
grupy oraz osobę ją reprezentującą.
3. Umożliwia się wstęp na obiekt wszystkim zorganizowanym grupom po uprzedniej rezerwacji i z
zachowaniem niniejszych warunków:
1) grupa musi być pod opieką osoby pełnoletniej, która rezerwuje obiekt,
2) osoba rezerwująca odpowiada za bezpieczeństwo grupy,
3) osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za stan obiektu oraz sprzętu, z którego korzysta grupa, winna pozostawić udostępniony obiekt oraz pomieszczenia czyste i uporządkowane,
4) grupy szkolne mogą korzystać z obiektu w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych,
5) zajęcia prowadzone są w sposób zorganizowany,
6) osoba rezerwująca ma obowiązek przestrzegania regulaminu obiektu i ponosi odpowiedzialność za jego naruszenie,
7) stowarzyszenia i kluby sportowe realizujące na terenie gminy Brojce zadania z zakresu kultury fizycznej korzystają z obiektu na takich samych zasadach jak grupy szkolne,
4. Podstawowe obowiązki użytkownika:

przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu,
stosowanie się do poleceń Przedstawiciela Zarządcy,
korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń,
kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,
2) palenia papierosów, e-papierosów i innych substytutów tytoniu,
3) wprowadzania zwierząt,
4) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie poza obrębem rolkowiska,
6) niszczenia trawy i drzew wokół ogrodzenia i parkowania rowerów na ogrodzeniu obiektu,
7) przebywania w stanie nietrzeźwym,
8) korzystania z boisk w godzinach nocnych, za wyjątkiem szczególnych przypadków,
9) wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek,
kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
10) obelżywego lub urągającego podstawowym zasadom współżycia społecznego zachowania.
1)
2)
3)
4)

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Przedstawiciel Zarządcy odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,
3) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach Przedstawiciel Zarządcy może wezwać służby mundurowe, w
szczególności Policję.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z
niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Wójt Gminy
Brojce w godzinach pracy Urzędu Gminy w Brojcach.

