Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie
z dnia 19 lutego 2016r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„ORLIK-2012” W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W HALINOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012”
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, zwanego dalej obiektem oraz
sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Zarządcą obiektu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.
3. Obiekt jest czynny codziennie od 01 marca do 30 listopada.
4. W czasie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1530 obiekt służy
realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego i Gimnazjum w Halinowie, zgodnie z planem zajęć uzgodnionym
z Dyrektorem Zespołu.
5. Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich chętnych:
a) w roku szkolnym:
i. od poniedziałku do piątku w godz. 1530 – 2130,
ii. w soboty i niedziele w godz. 1000 – 1800,
b) w wakacje:
i. od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 2130,
ii. w soboty i niedziele w godz. 1330 – 2130.
6. W przypadku zatrudnienia animatora obiektu godziny otwarcia ulegną wydłużeniu.
7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu.
8. Zasady rezerwacji obiektu określa Regulamin rezerwacji boisk w kompleksie boisk
sportowych „Orlik-2012” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
9. Harmonogram zajęć ogólnodostępnych obiektu prowadzi kierownik gospodarczy.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
a) obiekt jest ogólnodostępny,
b) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,
c) obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez kierownika gospodarczego,
d) dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej,
e) dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej
podeszwie,
f) zajęcia dla grup zorganizowanych w obiekcie prowadzi nauczyciel, trener
(instruktor), Animator,
g) przed wejściem na obiekt należy obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem
korzystania z kompleksu boisk „ORLIK-2012” w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Halinowie,
h) wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo
podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
2. Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
b) przestrzeganie obowiązujących na terenie Zespołu przepisów bhp i ppoż.,
c) stosowanie się do poleceń nauczyciela, trenera (instruktora), animatora oraz
pracowników obsługi obiektu,
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d) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
e) dokonanie wpisu w księdze użytkowników, którą prowadzą pracownicy
obsługi obiektu i animator,
f) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
g) niezwłoczne informowanie nauczyciela, trenera, pracownika obsługi obiektu,
animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych
zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
3. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) palenia papierosów,
c) wprowadzania zwierząt,
d) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych
użytkowników,
e) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym
spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk,
f) niszczenia trawy wokół ogrodzenia i parkowania rowerów poza wyznaczonymi
miejscami (stojaki na rowery).
III. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Nauczyciel, trener (instruktor), animator oraz pracownik obsługi obiektu zobowiązani
są odmówić wstępu na obiekt lub nakazać jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie
przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków
użytkownika,
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel, trener (instruktor), animator, pracownik
obsługi obiektu zobowiązani są wezwać Policję.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy
stanowiące własność użytkowników.
4. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu albo jego
wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dyrektor Zespołu i kierownik gospodarczy mogą kontrolować przestrzeganie
Regulaminu korzystania z obiektu przez grupy i osoby indywidualne, a w razie
stwierdzenia uchybień mogą zakazać ich użytkowania.
2. Zarządca zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której
warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub
stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
3. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu
przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w godzinach
urzędowania.
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