REGULAMIN
KORZYSTAN IA Z KOIIIPLEKSU BOISK SPORTOWYC H
"MOJE BOISKO ORLIK 2012"
1.Wejście
na obiektjest rÓwnoznalznezprzyjęciem
ipzestrzeganiemregulaminu.
2.Boiskasą czynnew następujących
terminach:
szkÓłw GminieŻe|azkow
a) p|anowezajęciaszkolnedla uczniÓwnastępujących
ZespÓłSzkołw Że|azkowie
ZespÓłSzkołw Dębem,
ZespÓłSzkołw Russowie
SzkołaPodstawowaw Biernatkach,
SzkołaPodstawowaw Goliszewie
SzkołaPodstawowaw Kokaninie
SzkołaPodstawowaw Skarszewie
poniedziałekpiątekgodz.800 . 1500
3.Boiskadostępnedla wszystkichchętnych:
- plątekgodz.1600- 2000
- poniedziałek
- sobotagodz.1000 - 2000
- niedzielagodz.1000- 2000
4.W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania
poniedziałku do
z
niedzie|i
obiektu (d!a wszystkich chętnych od
w godz.:900 12001400 21 00).
w pkt.2|it. a koordynująprowadzący
S.ZĄęciasportoweodbywającesię w terminachokreślonych
zajęcia - nauczycielewychowaniatizycznego. natomiast w pkt. 3 pełniącydyŻurinstruktor.
koordynator
.
6.osoby korzystającez boisk obowiązanesą do wpisywaniasię do ,'RejestruużytkownikÓw''
prowadzone
go przez instruktora-koordynatora.
7.Pojedyncze rezenruacje na|eży zgłaszać wcześniej do Rejestru użytkownikow
(te|.501700 990), natomiaststałekorzystanieW okresach długoterminowych
na podstawie
umowy.
strojui obuwiasportowegoz
S.Warunkiemkorzystaniaz oblektujest posiadanieodpowiedniego
pkt.
piłkarskim
(na
zastzeŻeniem
9a
boisku
dopuszczasię obuwiez małymikorkamiz tworzywa
sztucznegooraz obuwietypuhalowego).
9.W celu zapewnienia bezpiecze stwa uzytkownikomi korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem
zabraniasię:
korkachorazkolcÓw,
a) używaniabutowpiłkarskich
na wysokichi metatowych
b) wprowadzaniai uzytkowania
boisk,
spzętu innegoniz zgodnegoz przeznaczeniem
np.rower,motorower,
rolkiitp.,
deskorolka,
c)niszczeniaurządze sportowychi płytyboiska,
d)wchodzeniana ogrodzeniei urządzeniasportowe,
jedzeniaorazŻuciagumy,(napojÓw
Wnoszenia
e)paleniatytoniu,spożywania
a|koho|u,
chłodzącychnie moŻnaspożywaĆ
na ptytachboiska),

f)zaśmiecania,
Wnoszeniaopakowa szklanychi metalowych,
g)przeszkadzania
w zajęciach|ubgrze,
porządkui uŻywaniasłÓwwu|garnych,
h)zakłocania
i)przebywaniena terenie osobom poniżej15 roku Życia po zmroku zwyjątkiem
zorganizowanychgrupsportowych,
j) wprowadzania zwierząt,
zajęcia).
sportu(opiekunaprowadzącego
k) korzystaniaz boiskbez zgodyinstruktora
pkt.8 kozystaniaz boiskpodejmuje
10. Rozstrzygnięcia
dotyczącezgodnegoz postanowieniami
prowadzący
(opiekun
zajęcia),
ktÓry W zalezności
instruktor-koordynator
od sytuacjimoże:
nakazaćzmianęobuwiasportowegoi stroju,
zachowanie,
niezgodnez regulaminem
zwrÓcićuwagęna niewłaściwe,
nakazaćopuszczenieterenuboisk i szkoły.
w pkt.2a :
11.Pozaplanowymi
zajęciamiwymienionymi
w trakciekorzystaniaz obiektu,
za wypadkipowstałe
a) szkołanie ponosiodpowiedzialnoŚci
za
i odpowiadają
materla!nie
b) uzytkownicykorzystajązboiskna własnąodpowiedzialność
wyrządzoneszkody.
12.osoby kozystającez obiektumogąkorzystaćz pomieszcze socjalnych.
13. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
nlniejszegoregulaminu,
14.Korzystający
z obiektusą zobowiązanl
do przestrzegania
(opiekunaprowadzącego
zajęcia).
aw szczego|ności
do uwaginstruktora.koordynatora
zobowiązany
15.lnstruktor.koordynator (opiekun prowadzący zajęcia) jest
poinformowania
pracownikaobsługiszkołyi kompleksuboisk sportowycho
do bezzwłocznego
ewentualnychzniszczeniachi szkodach oraz innych zdarzeniachniezgodnychz ustaleniami
niniejszego
regulaminu.
z boiskdecyduje
16.W sytuacjiniekorzystnych
warunkÓwatmosterycznych
o korzystaniu
instruktor
koordynator.
TELEFONY ALARMOWE
Telefonratunkowy
PogotowieRatunkowe
StrażPoŻarna
Policja
Pogotowieenergetyczne

112
999
998
997
991

TELEFoNYDo z^NzĄDcY oB|EKTU
|Jrząd
Gminyw Że|azkowie.
.....6276.91.oo8,
627521850

TELEFON DO INSTRUKTORA.KOORDYNATORA
Telefondo instruktora-koordynatora501 700 990

