
Załącznik nr 2  

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

 

REGULAMIN REZERWACJI BOISK W KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH 

„ORLIK-2012” W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W HALINOWIE 
 

1. System rezerwacji boisk „Orlik-2012” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Halinowie, 

zwanym dalej obiektem obowiązuje od 01 marca do 30 listopada.  

2. Istnieje możliwość rezerwacji boisk w czasie, gdy obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich: 

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 . 

3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu: 

a) jeżeli z wnioskiem do Zarządcy wystąpi pełnoletni przedstawiciel grupy liczącej co 

najmniej 10 osób, 

b) jeżeli z wnioskiem do Zarządcy wystąpi uprawniony przedstawiciel stowarzyszenia, 

klubu, organizacji. 

4. Zorganizowana grupa, stowarzyszenie, klub, organizacja może wynająć boisko  

a) nie częściej niż dwa razy w tygodniu; 

b) na czas nie dłuższy niż 3 godziny. 

5. Rezerwacji boisk dokonuje się na podstawie: Zgłoszenia rezerwacji boiska do piłki nożnej / 

piłki koszykowej - Zespół Boisk Sportowych „ORLIK-2012" w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Halinowie, zwanego dalej wnioskiem, stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu.  

6. Wnioski należy składać do kierownika gospodarczego w terminach: 

a) do 25 lutego – wnioski dotyczące rezerwacji w terminach: 01 marca – 30 czerwca, 

b) do 25 czerwca - wnioski dotyczące rezerwacji w terminach: 01 lipca – 31 sierpnia, 

c) do 25 sierpnia - wnioski dotyczące rezerwacji w terminach: 01 września – 30 

listopada.  

7. Wnioski rozpatruje komisja w składzie: 

a) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, 

b) kierownik gospodarczy, 

c) animator.  

8. Pierwszeństwo w rezerwacji mają stowarzyszenia, kluby sportowe oraz mieszkańcy z terenu 

gminy Halinów. 

9. W przypadku dużego zainteresowania potencjalnych użytkowników, Zarządca uprawniony 

jest do ograniczenia czasu zajęć dla poszczególnych grup, w celu równomiernej dostępności 

obiektu.  

10. Szczegółowy harmonogram rezerwacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających się 

w terminach określonych w pkt. 2 w okresach: 01.03 -30.06, 01.07 – 31.08, 01.09 – 30.11 

Zarządca udostępnia na tablicy ogłoszeń obiektu. 

11. Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i 

zakończenia gry, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia gry z winy 

rezerwujących obiekt, nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na obiekcie poza 

godzinami dokonanej rezerwacji. 

12. Zarezerwowane terminy mogą być odwołane przez Zarządcę. 

13. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania niniejszego regulaminu oraz 

regulaminu obiektu, które dostępne są na stronie www.zs-halinow.edu.pl 


