Regulamin korzystania z obiektu sportowego
„Moje boisko” – Orlik 2012 w Dusznikach
1. Administratorem zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” jest Gmina

Duszniki.
2. Boiska czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania obiektów

sportowych.
3. Boiska dostępne są:
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół lub przedszkoli w okresie
roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 po wcześniejszym
uzgodnieniu z pracownikami obsługi obiektu. Dzieci korzystają z boiska na
odpowiedzialność nauczyciela - opiekuna grupy.
b) Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
klubów sportowych.
4. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo odwołania zajęć ze względu na złe

warunki atmosferyczne , techniczne lub inne uniemożliwiające prowadzenie zajęć.
5. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor środowiskowy.
6. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego oraz piłkarskiego są bezpłatne.
7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektów tylko pod opieką osób pełnoletnich.
8. Sprzęt sportowy wydaje pracownik obsługi obiektu. Pobierający sprzęt po

skończonych zajęciach zobowiązani są go zdać.
9. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia są zobowiązani do sprawdzenia stanu

udostępnianych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
10. Korzystający są zobowiązani do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia

urządzeń lub sprzętu trenerowi środowiskowemu.
11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz obuwia

sportowego.
12. Podstawowe obowiązki użytkownika:


przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu



stosowanie się do poleceń trenera (instruktora)



korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem



dokonanie wpisu w księdze użytkowników



niezwłoczne informowanie trenera (instruktora) o wszelkich urazach,
kontuzjach lub innych zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników

13. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje pracownik obsługi obiektu

posiadający aktualny grafik wynajmów. Pracownik obsługi może:


nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,



zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,



nakazać opuszczenie terenu boisk,



wezwać Policję w przypadku konfliktów zagrażających użytkowaniu obiektu,

14. Gmina Duszniki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie

korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i
odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
15. Zasady korzystania z boisk przez kluby sportowe.


kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy Duszniki mogą
nie odpłatnie korzystać z boisk wielofunkcyjnych „ Moje Boisko ORLIK
2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u pracownika
obsługi prowadzącego nadzór nad boiskiem.



w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko z jednego boiska (np.
piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne, plażowe) są udostępniane
dla mieszkańców.

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do
uwag pracownika obsługi.
16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z

ich przeznaczeniem zabrania się:


używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
lekkoatletycznych,



wprowadzenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem
boisk, np. rower, motorower, rolki, deskorolka itp.



niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,



wchodzenia na ogrodzenie, piłko chwyty i urządzenia sportowe,



palenia tytoniu, spożywania alkoholu,



używania wulgarnego słownictwa,



pozostawiania śmieci w miejscu do tego nie przeznaczonym,



wprowadzania psów na teren obiektu.
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