REGULAMIN BOISKA „ORLIK”
przy Szkole Podstawowej nr. 2 w Warce
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Właścicielem kompleksu boisk jest miasto Warka, zarządzającym Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce.
2. Harmonogram korzystania z boisk:
a. zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Warce:
poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00
b. obiekt ogólnodostępny (kwiecień – październik):
poniedziałek – piątek
16.00 – 21.00
sobota / niedziela
10.00 – 21.00
wakacje
10.00 – 21.00
3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boisk - stałą lub jednorazowa (z 24 godzinnym
wyprzedzeniem minimalna ilość - 10 osób) u pełniącego dyżur pracownika CeSiR Warka.
Administrator boisk zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznego harmonogramu rezerwacji
boisk.
4. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne.
5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
a. wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska
(np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.),
b. niszczenia boiska i urządzeń sportowych, wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
c. palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,
d. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz zachowań stwarzających zagrożenie dla innych
użytkowników,
e. zaśmiecania,
f. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
g. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
h. korzystania z boisk w godzinach nocnych,
i. wprowadzania zwierząt,
j. wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek,
kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
k. korzystania z boiska bez zgody pełniącego dyżur pracownika Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce.
8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo zapoznać się
i podporządkować przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje obsługa obiektu.
10. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji, imprez
okolicznościowych itp.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA

1. Osoby nie zorganizowane korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność we własnym zakresie.
2. Użytkownicy indywidualni i grupy zorganizowane zobowiązani są do rejestracji u obsługi obiektu.
3. Zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego
nauczyciela, trenera – instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą
organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
5. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego
będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze boiska.
6. Obowiązkiem użytkowników jest niezwłoczne informowanie obsługi boiska o wszelkich
uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo użytkowników.
7. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu
z opiekunem boiska.
8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
z przeznaczeniem.
III .

ODPOWIEDZIALNOŚCI I KARY

1. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń zarządzającego,
Centrum Sportu i Rekreacji i obsługi obiektu, mogą być usuwane z terenu boiska wielofunkcyjnego.
2. Za zniszczenia lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu elementów stałych obowiązuje
odpłatność w wysokości 100 % wartości szkody. W przypadku osób niepełnoletnich - za uszkodzenia odpowiadają ich prawni opiekunowie/ rodzice.
3. W uzasadnionych przypadkach
w szczególności Policję.
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4. Obsługa oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne, uszczerbki
na zdrowiu, wypadki powstałe na terenie obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną
odpowiedzialność.
5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
6. Skargi i wnioski należy kierować do Centrum Spotu i Rekreacji w Warce.
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