Regulamin porządkowy korzystania
z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Lelisie
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych ZS im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Lelisie
2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
3. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Dyrektor
Zespołu Szkół w Lelisie
4. Kompleks sportowy czynny jest dla wszystkich chętnych:
a) Od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.45 - 14.10 - korzystać będą uczniowie Zespołu
szkół w Lelisie - pod nadzorem właściwego dla danej grupy nauczyciela wychowania
fizycznego, który prowadzi zajęcia
b) Od poniedziałku do środy w godzinach 14.00 - 19.00 - pod nadzorem środowiskowych
animatorów sportu dzieci , młodzieży i dorosłych.
c) Od czwartku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00 - pod nadzorem środowiskowych
animatorów sportu dzieci , młodzieży i dorosłych.
d) W soboty i niedziele w zależności od potrzeb.
5. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania
z obiektu
6. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić
korzystania z obiektu.
7. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 4 ustala i na
bieżąco koordynuje Dyrektor Zespołu Szkół w Lelisie za pośrednictwem środowiskowego
animatora sportu
8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk u administratora
obiektu.
9. Administrator, zastrzega sobie prawo udostępnienia poszczególnych boisk w tym samym
czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.
10. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.
11. Z kompleksu boisk korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po
wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

12. Osoby korzystające z boiska:
a) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie
b) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
13. Administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w obiekcie.
14. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego, o których
mowa w pkt.4a są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć,
porządek i dyscyplinę ćwiczących
15. W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów odbywających się w kompleksie boisk
sportowych za bezpieczeństwo uczestników odpowiada: trener, instruktor, animator sportu
16. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z małymi korkami z
tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.
17. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z
jego przeznaczeniem.
18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z
obiektu przez użytkowników.
19. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia
sprzętu sportowego animatorowi środowiskowemu.
20. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boisk odpowiedzialność materialną
ponoszą osoby korzystające
21. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem
22. Przepisy porządkowe:
1) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego
b) przeszkadzania w zajęciach lub grze
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu nie odpowiadającego przeznaczeniu boisk, np.
roweru, motoroweru, deskorolki, rolek, itp.
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu
f) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
g) zaśmiecania obiektu
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
23. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z
jego przeznaczeniem
24. Podczas zajęć szkolnych za obiekt odpowiada nauczyciel prowadzący, a podczas zajęć
pozalekcyjnych instruktor sportu.

25. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu lub nauczyciel. Korzystający z obiektów po
skończonych zajęciach zobowiązany jest zdać ww. sprzęt instruktorowi sportu. .
26. Przed każdymi zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych

urządzeń oraz sprzętu sportowego .
27. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod
nadzorem osób dorosłych (instruktor sportu, trener, nauczyciel, rodzic). Opiekun opuszcza
obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny.
28. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w

zależności od sytuacji może:
a. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c. nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
29.Niestosowanie się do poleceń instruktora będzie skutkowało wezwaniem policji i
wprowadzenia zakazu wstępu na zespół boisk.
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W SPRAWIE REZERWACJI KONTAKT Z ADMINISTRATOREM OBIEKTU:
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