
Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, sankcje za 

nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy dla bezpiecznego 

korzystania z obiektu i jego trwałości. 

2. Zarządcą jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Drawnie. 

3. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami czuwa 

opiekun. 

4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się 

przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu. 

Harmonogram udostępnienie obiektu do użytku 

1. Obiekt czynny jest przez cały tydzień z wyjątkiem świąt. 

2. Planowane zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drawnie w roku szkolnym: 

Poniedziałek – piątek   8:00 -  15:30 

3. Ogólnodostępny dla wszystkich chętnych: 

Poniedziałek – piątek   16:00 - 20:00 

Sobota – niedziela   13:00 – 18:00 

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z obiektu decyduje 

opiekun. 

Zasady korzystania z obiektu 

1. Obiekt jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne. 

2. Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem. 

3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

4. Istnieje możliwość rezerwacji boiska po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem. 

Podstawowe obowiązki użytkownika 

1. Bezwzględne przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

2. Stosowanie się do poleceń opiekuna, 

3. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

4. Ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim 

otoczeniu, 

5. Podstawowym warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i 

obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z 

tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). 

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach, 

2. Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. 

rower, motorower, deskorolka, rolki itp. 

3. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

4. Wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie, 

5. Palenia tytuniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, wnoszenia jedzenia, materiałów i 

przedmiotów niebezpiecznych, 



6. Przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

7. Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

8. Przebywania na terenie osobom poniżej 16 roku życia po zmroku (nie dotyczy 

zorganizowanych grup sportowych), 

9. Wprowadzania zwierząt, 

10. Korzystania z boisk bez zgody opiekuna. 

Sankcje i odpowiedzialność 

1. Opiekun odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie 

przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności; 

- złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów, 

- pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych zasad użytkownika, 

- posiadają nieodpowiednie obuwie. 

2. W uzasadnionych przypadkach opiekun może wezwać służby mundurowe, a w szczególności 

Policję. 

3. Zarządca oraz opiekun nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na 

zdrowiu. 

4. Zarządca oraz opiekun nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy 

stanowiące własność użytkowników. 

5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia mienia lub zniszczenia obiektu bądź jego 

wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany. 


