REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE
BOISKO - ORLIK 2012

1. Administratorem obiektu jest Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.
2. Korzystanie z obiektu może mieć charakter:
a) zorganizowanych zajęć pod nadzorem nauczyciela,
b) zorganizowanych zajęć dla dzieci prowadzonych przez instruktora sportu,
c) ogólnodostępnego korzystania z obiektów pod nadzorem pełniącego dyżur instruktora sportu.
3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu
4. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem
5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z
zastrzeżeniem pkt. 6 „a” (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
sztucznego)
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu
f) zaśmiecania
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) wprowadzania zwierząt
j) korzystania z boisk bez zgody administratora obiektu lub instruktora sportu.
7. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 2 b) OKFiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
8. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
9. Uczniowie przebywający na terenie obiektu w ramach zajęć szkolnych mogą korzystać z toalet
natomiast pozostali użytkownicy obiektu z wszystkich pomieszczeń socjalnych.
10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające lub ich prawni opiekunowie.
11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
stosowania się do zaleceń instruktora sportu lub przedstawiciela administratora obiektu.
13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor
sportu
14. OKFiR stosownie do pory roku przedstawia harmonogram otwarcia kompleksu boisk „Orlik 2012”,
który wywieszony jest w gablocie ogłoszeń na terenie kompleksu.
15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 6 korzystania z boisk podejmuje
instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
- nakazać opuszczenie terenu boisk.

