
                                                                                                                          

                                             

 

Moje boisko ORLIK 2012 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych 

1. Właścicielem kompleksu boisk „Moje Boisko – „ORLIK 2012” jest Miasto Bełchatów,  

Administratorem – Publiczne Gimnazjum Nr 4.  

2. Nad prawidłowym wykorzystaniem urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa nauczyciel 

prowadzący zajęcia lub trener środowiskowy, którzy są osobami upoważnionymi do wydawania 

poleceń użytkownikom obiektu sportowego. 

3. Korzystanie z boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 jest nieodpłatne dla wszystkich 

użytkowników. 

4. Wykorzystanie obiektu ORLIK 2012: 

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 i  Publicznego 

Gimnazjum  nr 4 w trakcie trwania roku szkolnego odbywać się będą od poniedziałku                      

do piątku w godz. 8.00 – 14.00. 

Odpowiedzialność za stan obiektu i ewentualne zniszczenia powstałe w trakcie korzystania  

z obiektu w tych godzinach ponoszą użytkownicy i opiekunowie. 

b) dla pozostałych użytkowników  obiekt dostępny będzie od poniedziałku do piątku   

w godz. 14.00 – 22.00 (w okresie 01.11. – 30.03. do godz. 21.00), oraz w sobotę  

w godz. 10.00 – 22.00 i niedzielę w godz. 10.00 – 20.00.  

Użytkownicy boisk w tych godzinach korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność  

i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych     

przepisach. 

5. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego 

lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób 

uprawnionych do prowadzenia zajęć, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących. 

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 4b Regulaminu koordynuje 

trener środowiskowy. 

7. W godzinach, o których mowa w pkt. 4b Regulaminu pierwszeństwo mają grupy dokonujące 

rezerwacji.  

8. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków  

z trenerem środowiskowym, którego dane kontaktowe znajduje  się w sekretariacie Publicznego 

Gimnazjum nr 4. 

9. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników 

prowadzonego przez trenera środowiskowego. 



10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy może zabronić 

korzystania z boisk. 

11. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem. 

12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego  

i obuwia sportowego – z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwia typu       

halowego. 

13. W celu zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa podczas korzystania z boisk zgodnie  

z ich przeznaczeniem zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach (tzw. wkrętach)                         

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) palenie tytoniu, spożywania alkoholu, żucia i wyrzucania gumy na teren boisk, 

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

g) przeszkadzaniu w zajęciach, 

h) zakłócaniu porządku i używaniu słów wulgarnych, 

j) wprowadzaniu zwierząt – wyjątek stanowią osoby niewidome. 

14. Rozstrzygnięcia dotyczące prawidłowego korzystania z boisk, podejmuje trener środowiskowy, 

który w zależności od sytuacji ma prawo: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 

15. Bezwzględnie zakazuje się korzystania z boisk osobom nietrzeźwym i będącym pod wpływem 

środków odurzających. 

16. Osoby przebywające na boiskach mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez trenera środowiskowego.  

17. Administrator, jak również trener środowiskowy, nie ponoszą odpowiedzialności za  wypadki 

powstałe w trakcie korzystania z obiektu niezgodnie z Regulaminem, a także poza  godzinami 

pracy trenera. Trener odpowiada wyłącznie za grupy zorganizowane, wcześniej zgłoszone  

i postępujące zgodnie z regulaminem. 

18. W razie naruszenia Regulaminu nauczyciel lub trener środowiskowy powiadamiają dyrektora 

placówki; mają prawo także zawiadomić straż miejską i/lub policję. 
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