Załącznik do Zarządzenia Nr VI/95/11
Wójta Gminy Hańsk z dnia 30 listopada 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Hańsku Pierwszym
1. Kompleks sportowy „ORLIK 2012” jest własnością Gminy Hańsk, oddaną w zarząd
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hańsku.
2. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest trener środowiskowy.
3. Trener czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej
użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich
poleceń.
4. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego
regulaminu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z zaplecza sanitarno- szatniowego. Za rzeczy
pozostawione w szatni oraz na boiskach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
7.
Kompleks
czynny
w dniach od poniedziałku do piątku:

jest

w

następujących

terminach:

- od godz. 8°°do 143° - pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie Szkoły
Podstawowej w Hańsku oraz innych szkół z terenu gminy;
- od godz.143° do 21°° – obiekt dostępny dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem
pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych,
zespołach i klubach sportowych;
- w dniach sobota – niedziela i święta od godz. 1000 – 2100 po wcześniejszym uzgodnieniu z
trenerem środowiskowym.
8. W wakacje, ferie oraz inne dni wolne od nauki obowiązuje odrębny harmonogram zajęć.
9. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa trener środowiskowy – koordynator
zajęć, prowadzący rejestr użytkowników, w którym wpisuje osobę odpowiedzialną za grupę
lub osoby korzystające z obiektu. Osoba wskazana jako odpowiedzialna, kwituje to w
rejestrze.
10. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu
decyduje trener środowiskowy.

11. Osoby korzystające z kompleksu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie w 100%
wartości zniszczeń.
12. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia trenerowi
środowiskowemu uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
13. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie zmienne – sportowe.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem
bezwzględnie zakazuje się:
- używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
- przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
innych środków odurzających,
- wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących,
farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych,
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
- wnoszenia i używania na płytach boisk sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem –
rowerów, rolek, deskorolek, wózków dziecięcych itp.,
- zaśmiecania, palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających, żucia gumy,
- zakłócania porządku, używania wulgarnych słów i zwrotów,
- przeszkadzania grupom zorganizowanym w zajęciach,
- przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia,
- niszczenia sprzętów i płyt boisk,
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boisk
podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:
- legitymować osoby korzystające z obiektu,
- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
- nakazać opuszczenie terenu boisk,
- wyłączyć z użytkowania obiekt w całości lub części,
- nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym,
16. Zastrzega się prawo do odwołania wcześniejszych uzgodnień zajęć z powodu:

- organizowanych masowych imprez sportowo- integracyjno- rekreacyjnych,
- rozgrywek szkolnych i ligowych
- prac konserwacyjnych,
- zbyt małej ilości osób w godzinach wieczorowych,
- nie przestrzeganie regulaminu użytkowania boiska,
17. Dyrekcja szkoły nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego
regulaminu oraz za mienie pozostawione na terenie obiektu.
18. Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu
na teren obiektu.
19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do uwag trenera środowiskowego.

