REGULAMIN OBIEKTU „MOJE BOISK0 ORLIK 2012”
Regulamin określa sposób korzystania z obiektu sportowego oraz zachowania się na
zajęciach sportowo – rekreacyjnych , treningach, meczach i imprezach na nim
organizowanych.
§1
Ilekroć w zasadach jest mowa o:
- obiekcie sportowym –należy przez to rozumieć kompleks sportowy wykonany w ramach
programu rządowego „Moje boisko Orlik 2012” przy ulicy Zamenhofa 14
- administratorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9
w Olsztynie
§2
W celu właściwego utrzymania obiektu , prawidłowego funkcjonowania , a także zapewnienia
bezpieczeństwa użytkownikom administrator zatrudnia animatorów zajęć sportowo rekreacyjnych do zadań, których należy m.in.:
- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
- szerzenie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Olsztyna i gminy Olsztyn
- inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
- współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży w okresie wakacji i ferii,
- rezerwacja boisk na zajęcia , treningi, rozgrywki i imprezy sportowe.
- podejmowanie działań mających na celu zwiększenie aktywności sportowej środowiska,
- współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie Olsztyna i gminy
Olsztyn.
§3
1. Obiekt sportowy obejmuje :
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy
- boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego
- zaplecze socjalne
2. Obiekt jest oświetlony i ogrodzony.
3. Obiekt jest monitorowany
4. Godziny otwarcia w roku szkolnym:
poniedziałek – piątek
- od godz. 8:00 do godz. 15:00 - lekcje wychowania fizycznego i zajęcia grupowe dla
uczniów SP 9 w Olsztynie
- od godz. 15:00 do godz. 21:00 - ogólnodostępny
sobota i niedziela
- ogólnodostępny od godz. 10:00 do godz. 21:00
Wypożyczony sprzęt należy zdać 15 minut przed zamknięciem obiektu.
5. W okresie wakacyjnym obiekt dostępny jest codziennie w godzinach 10:00 – 22:00
6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady śniegu, obfite
deszcze, burze, niska temperatura powietrza, silny wiatr) dostępność obiektu może zostać
ograniczona.
7. Istnieje możliwość dokonywania rezerwacji stałych i jednorazowych. W obu
przypadkach pierwszeństwo rezerwacji mają dziecięce i młodzieżowe grupy zorganizowane,
kluby sportowe z terenu gminy Olsztyn zajmujące się dziećmi i młodzieżą szkolną,
a w dalszej kolejności grupy zorganizowane zakładów pracy itp. Rezerwacji stałych
i jednorazowych można dokonywać osobiście na obiekcie lub za pośrednictwem internetu.

8. W sytuacji bardzo dużego zainteresowania z możliwości skorzystania z obiektu,
przekraczającego normy bezpieczeństwa, o pierwszeństwie skorzystania z obiektu decyduje
animator.
9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych zachowując
w nich porządek.
§4
1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
2. Osoba fizyczna lub podmiot rezerwujący bierze odpowiedzialność za stan obiektu
i bezpieczeństwo uczestników.
3. Zorganizowane zajęcia grupowe młodzieży szkolnej odbywać się mogą wyłącznie pod
nadzorem opiekuna grupy.
4. Osoby korzystające z boisk i sprzętu sportowego zobowiązane są do wpisania się do
rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora zajęć sportowo – rekreacyjnych.
5. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiedniego obuwia sportowego
(zakaz używania obuwia piłkarskiego z metalowych korkami)
6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie tylko pod opieką osób dorosłych
§5
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się :
- korzystania z boisk bez zgody animatora zajęć sportowo – rekreacyjnych
- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk np.
rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.
- niszczenia urządzeń sportowych i płyt boiska,
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
- zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,
- wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków
odurzających,
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
- zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
- malowania, rysowania na urządzeniach i budowlach obiektu sportowego
- przeszkadzania w zajęciach lub grze,
- wprowadzania zwierząt,
- spożywania produktów typu chipsy, słonecznik, orzeszki itp.
2. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje animator zajęć sportowo –
rekreacyjnych, który w zależności od sytuacji może :
- nakazać zmianę obuwia sportowego,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe , niezgodne z regulaminem zachowanie i nakazać
opuszczenie obiektu,
- wezwać Straż Miejską lub Policję.
3. Korzystający z boisk ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia obiektu
przez nich dokonane.
4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno – administracyjnej.
5. Na terenie obiektu sportowego zakazuje się umieszczania reklam bez zgody administratora
§6
Zasady wypożyczania sprzętu sportowego:
- sprzęt sportowy na terenie „Orlika” udostępniany jest bezpłatnie
- osoba wypożyczająca dany sprzęt sportowy zostanie wpisana do rejestru wypożyczeń;
animator ma prawo zażądać dokumentu tożsamości od osoby pobierającej sprzęt

i w przypadku nie otrzymania takiego dokumentu odmówić wydania sprzętu.
- wypożyczający sprzęt sportowy odpowiada materialnie za zagubienie lub uszkodzenie
sprzętu wskutek nieprawidłowego użytkowania.
- przed opuszczeniem obiektu należy rozliczyć się z pobranego sprzętu.
- w sytuacji wyraźnego unikania odpowiedzialności za zagubiony lub uszkodzony sprzęt
sportowy animator ma prawo ograniczyć takiej osobie wstęp na obiekt.
§7
1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do animatora zajęć
sportowo – rekreacyjnych lub administratora obiektu.
2. Naruszenie zasad korzystania z obiektu sportowego może , po stosownym uprzedzeniu
przez animatora zajęć sportowo – rekreacyjnych, spowodować opuszczenie lub zakaz
korzystania z tego obiektu.
3. Za rzeczy użytkownika pozostawione na obiekcie, administrator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
4. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce
na obiekcie należy natychmiast poinformować animatora zajęć sportowo – rekreacyjnych.
5. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym
regulaminem i jego przestrzegania.

