
Regulamin korzystania z 
kompleksu boisk sportowych 
„Moje boisko - Orlik 2012" 
w Rzeczycy Długiej 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu 

sportowego. 

2. Korzystający z kompleksu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag 

animatora sportu. 

3. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne. 

4. Wejście na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu 

oraz przepisów p. poż i bhp. 

5. Kompleks sportowy jest pod opieką animatora. 

6. Zajęcia sportowe odbywające się na obiekcie koordynuje pełniący dyżur animator sportu. 

7. Kompleks sportowy jest czynny w godzinach podanych w odrębnych harmonogramach ustalanych na początku 

każdego miesiąca. 

8. Warunkiem korzystania z obiektów jest posiadanie stroju sportowego oraz odpowiedniego obuwia (na boisku 

piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem, 

Zabrania się: 

- używania butów z kołkami lub kolcami; 

- wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, deskorolka, rolki; 

- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu i żucia gumy; 

- spożywania napojów na płytach boisk; 

- zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 

- przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

- korzystania z boisk bez zgody instruktora; 

- wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem korzystających z pomocy psów przewodników niewidomych); 

10. Osoby korzystające z obiektów mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające. 

12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 

13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz 

rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu sportowego. 

14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator. 

15. Niestosowanie się do regulaminu będzie rozpatrywane na drodze postanowień karno-administracyjnych. 

Administrator obiektu – Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej, tel. (15) 845-30-76 

Animator - Damian Tracz Tel. 781 - 152 - 637 

 


