REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK
„ORLIK 2012” W SZYDŁOWCU
1. Boisko jest własnością Miasta i Gminy Szydłowiec administrowaną przez Burmistrza Miasta.
2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyt boisk czuwa trener
środowiskowy, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu
sportowego.
3. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć sportowych przez mieszkańców gminy.
4. Z boiska mogą korzystać nieodpłatnie mieszkańcy Miasta i Gminy Szydłowiec, w tym
uczniowie szkół, miejscowe zespoły sportowe i grupy dokonujące rezerwacji.
5. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków z trenerem
środowiskowym.
6. Wszyscy korzystający z boiska muszą posiadać strój sportowy (koszulka, spodenki, buty
sportowe).
7. Wszyscy użytkownicy boisk przed rozpoczęciem gry zobowiązani są do:
• zapoznania się z regulaminem korzystania z kompleksu boisk
• wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie
obiektu.
8. Osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest do:
• dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boisk,
• okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) trenerowi
środowiskowemu w celu potwierdzenia tożsamości,
• niezwłocznego zgłoszenia trenerowi środowiskowemu uszkodzeń ujawnionych
po poprzednich użytkownikach,

ZABRANIA SIĘ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

użytkowania obiektu sportowego przed dokonaniem czynności wymienionych
w punktach 6 i 7,
używania butów typu: kolce, korki, na boisku do piłki siatkowej i koszykowej,
wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami
dziecięcymi na płytach boisk,
jazdy po powierzchni boisk na rolkach i wrotkach,
wprowadzania psów,
rzucania na nawierzchnie przedmiotów, które mogą trwale wiązać się z nią np. guma
do żucia,
niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk,
wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, palenia tytoniu i spożywania
alkoholu,
zaśmiecania obiektu,
przeszkadzania zorganizowanym grupom,
zakłócenia porządku i używania słów wulgarnych,
przebywania na teremie boisk podczas nieobecności trenera środowiskowego
oraz poza wyznaczonymi godzinami,

9. Dyrektor oraz trener środowiskowy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe
w trakcie korzystania z obiektu.

Osoby przebywające na terenie kompleksu sportowego i korzystające z boisk w sposób
niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie trenera środowiskowego zobowiązane
są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i niezwłocznego
opuszczenia obiektu.
Osoby łamiące zasady regulamin u zostaną pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.
Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania
karno-administracyjnego (z art. 51§§ 1 i 2 Kw. art. 54 Kw.) a w szczególnych przypadkach
w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk.).

