REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE
BOISKO - ORLIK 2012”
1. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.
2. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Piasecznie.
3. Administratora reprezentuje na terenie kompleksu animator sportu lub gospodarz obiektu –
osoba bezpośrednio wyznaczona przez Dyrektora GOSiR w Piasecznie. Osoby te posiadają
stosowne identyfikatory.
4. Wejście na teren kompleksu boisk odbywa się na podstawie wpisu do Rejestru korzystania
z obiektu.
5. Wejście na teren kompleksu boisk równoznaczne jest z zapoznaniem się i zobowiązaniem
do przestrzegania niniejszego Regulaminu przez użytkowników, czego potwierdzeniem jest
wpis do Rejestru korzystania z obiektu.
6. W imieniu grup zorganizowanych korzystających z kompleksu boisk wpisu do Rejestru
dokonuje osoba wyznaczona przez grupę. Osoba ta zobowiązana jest do okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
7. Obiekt będzie udostępniony do korzystania od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00
– 21.45. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.30 pierwszeństwo
zgodnie ze złożonym wcześniej zapotrzebowaniem będzie miało Gimnazjum nr 1.
8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boisk dla grup powyżej 10 osób, nie wcześniej jednak
niż 3 dni przed zamiarem skorzystania z boiska.
9. Nie prowadzi się rezerwacji stałej.
10. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach wyznaczonych w aktualnym
harmonogramie z uwzględnieniem pory roku ustalonym przez Dyrektora znajdującym się na
stronie GOSiR oraz w wersji papierowej u animatora – gospodarza obiektu.
11. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju
sportowego i obuwia sportowego zmiennego, z zastrzeżeniem pkt. 21 a.
12. Wyposażenie oraz sprzęt sportowy znajdujący się na terenie kompleksu boisk należy
użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu lub gospodarz
obiektu mogą zabronić korzystania z kompleksu boisk.
14. Sprzęt sportowy wydaje animator sportu lub gospodarz obiektu za okazaniem przez
pobierającego dowodu tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji szkolnej). Pobierający
sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest zwrócić go osobie wydającej.
15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 21 Regulaminu korzystania
z kompleksu boisk podejmuje osoba reprezentująca w danej chwili administratora kompleksu
boisk, która w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
- nakazać opuszczenie terenu boisk,
- zakazać dalszych wstępów na teren kompleksu boisk.
16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z
kompleksu boisk, a użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i
odpowiadają materialnie za wyrządzone swoim zachowaniem szkody w wysokości 100 %

wartości zniszczeń.
17. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest
zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji
ćwiczącego.
18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu,
przepisów ppoż. I bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag animatora sportu lub
gospodarza obiektu.
19. W trosce o bezpieczeństwo teren kompleksu objęty jest ciągłym monitoringiem.
20. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z
uwagi na organizowane imprezy sportowe.
21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu
boisk.
22. 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, spożywania alkoholu, żucia gumy,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z kompleksu boisk bez zgody animatora sportu lub gospodarza obiektu,
k) przebywania i korzystania z kompleksu boisk poza godzinami otwarcia.
Dyrektor GOSiR

