
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych 

Moje Boisko Orlik   

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje 

 Boisko Orlik, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego 

 regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z 

 obiektu i jego trwałości. 

2.  Zarządcą obiektu jest Urząd Miasta Poręba, zwany dalej Zarządcą. 

3.  Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest animator sportu lub inny 

 pracownik zarządcy, pełniący dyżur na obiekcie, zwani dalej Dyżurującymi. 

4.  Dyżurujący czuwają nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu 

 zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważnieni są do wydawania 

 użytkownikom odpowiednich poleceń. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

 

1.  Ogólne zasady korzystania z obiektu: 

1) obiekt jest ogólnodostępny, 

2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne, 

a)  zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu Gminy Poręba planowane są 

  w roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, 

b)  boiska są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych zgodnie z harmonogramem 

  udostępnienia obiektu, 

3) za osoby niepełnoletnie korzystające z obiektu odpowiadają ich prawni 

opiekunowie, 

4) na obiekcie dopuszcza się obuwie sportowe o podeszwie płaskiej lub z korkami 

z tworzywa sztucznego. 

2.  Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu: 

1) gdy z wnioskiem do Dyżurujących wystąpi określona imiennie grupa liczącą co 

najmniej 8 osób, 

2) na czas nie dłuższy niż 1,5 h. 

3) rezerwacja musi być dokonana przynajmniej dzień wcześniej. 

3.  Podstawowe obowiązki użytkownika: 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

2) stosowanie się do poleceń Dyżurujących, 

3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

5) niezwłoczne informowanie Dyżurujących o o wszelkich uszkodzeniach 

urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo użytkowników. 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających 

substancji, 

2)  palenia papierosów, 

3)  spożywania produktów mogących zanieczyszczać obiekt, 

4)  wprowadzania zwierząt, 

5) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych 

użytkowników, 

6) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym 

spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk. 

5.  W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Dyżurujący  mogą 

 zawiesić korzystanie z obiektu. 

 

 

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1.   Dyżurujący odmawiają wstępu na obiekt lub nakazują jego opuszczenie  

  użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w   

  szczególności: 

1)  złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów, 

2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków 

użytkownika, 

3)  posiadają nieodpowiednie obuwie, 

4) przeszkadzają w zajęciach lub grze, 

5)  zakłócają porządek i używają słów wulgarnych, 

2.   W uzasadnionych przypadkach Dyżurujący mogą wezwać służby mundurowe. 

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

  zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do  

  postanowień niniejszego regulaminu. 

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

  stanowiące własność użytkowników. 

 

 

 

 

 
  

 

 


