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13. REGULAMIN  
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH  

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”   

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KWILCZU 
 

1. Nad organizacją i prowadzeniem zajęć, a także nad prawidłowym korzystaniem  

z kompleksu boisk czuwa osoba zwana w dalszej części uchwały „Animatorem sportu”. 

2. Kompleks boisk dostępny jest: 

 Podczas planowania zajęć szkolnych dla uczniów szkół i przedszkola, 

prowadzonych przez gminę Kwilcz od poniedziałku do piątku w godzinach 

pracy szkół i przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu z Animatorem sportu. 

 Dla wszystkich chętnych. 

 Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

3. Korzystanie z kompleksu boisk możliwe jest po zapoznaniu się przez użytkowników  

z treścią niniejszego regulaminu.  

4. Kompleks boisk czynny jest w godzinach ustalonych odrębnie dla każdej pory roku, 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Animatora sportu w porozumieniu  

z Dyrektorem Szkoły. 

5. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne.  

6. Wejście na teren kompleksu boisk odbywa się na podstawie wpisu do rejestru 

korzystania z obiektu prowadzonego przez Animatora sportu.  

7. W imieniu grup zorganizowanych minimum co najmniej 10 osób, wpisu do rejestru,  

o którym mowa w ust. 6, dokonuje osoba wyznaczona przez innych a ta zobowiązana 

jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, Animator sportu może zawiesić 

korzystanie z obiektu. 

9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boisk dla grup powyżej 10 osób, przy 

wcześniejszym ustaleniu z Animatorem sportu.  

10. Kluby i organizacje sportowe, działające i funkcjonujące na terenie gminy Kwilcz, 

mogą korzystać z kompleksu boisk do celów treningowych na zasadach 

proporcjonalności, zgodnie z ustalonym harmonogramem przez Animatora sportu.  

11. Nie prowadzi się rezerwacji stałej.  

12. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju  

i obuwia sportowego zmiennego, z zastrzeżeniem ust. 16 pkt. 1.  

13. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie kompleksu boisk należy 

użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.  

14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 

przepisów ppoż. a w szczególności zastosowanie się do uwag Animatora sportu. 

15. W trosce o bezpieczeństwo, teren kompleksu objęty jest ciągłym monitoringiem.  

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem, zabrania się:  

 Używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz kolców. 

 Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp. 

 Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.  

 Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.  

 Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających. 
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 Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, wrzucania gumy  

do żucia na płytę boiska. 

 Przeszkadzania w zajęciach lub grze.  

 Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów. 

 Wprowadzania zwierząt. 

 Korzystanie z kompleksu boisk bez zgody Animatora sportu.  

 Przebywania i korzystania z kompleksu boisk poza godzinami otwarcia.  

17. Nad przestrzeganiem regulaminu korzystania z kompleksu boisk czuwa Animator 

sportu, który w szczególności może: 

 Nakazać zmianę obuwia sportowego lub stroju. 

 Zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie.  

 Nakazać opuszczenie terenu boisk lub wezwać policję w przypadku rażącego 

naruszania postanowień regulaminu.  

18. Animator sportu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z obiektu.  

19. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie 

za umyślne zniszczenia. 

20. Animator sportu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy 

stanowiące własność użytkowników.  

21. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, inna osoba) jest zobowiązany powiadomić 

Animatora sportu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji korzystającego.  

22. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, inna osoba) jest zobowiązany pozostawić 

porządek na obiekcie po zakończeniu zajęć. 

 

TELEFONY ALARMOWE:   

999 Pogotowie Ratunkowe  

998 Straż Pożarna  

997 Policja  

112 Telefon alarmowy 


