Załącznik do Uchwały Nr XL/196/ 2010
Rady Gminy Mycielin z dnia 11 lutego 2010 r.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje
boisko Orlik 2012” w Mycielinie
Postanowienia wstępne:
1. Kompleks boisk jest obiektem ogólnodostępnym.
2. Obiekt jest własnością Gminy Mycielin administrowanym przez instruktora
środowiskowego (animatora ).
3. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
4. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do zapoznania z poniższym
regulaminem.
5. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem
regulaminu.
6. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu sportowego i jego urządzeń czuwa
upoważniony pracownik Gminy Mycielin.
7.Osobami korzystającymi z obiektu są zarówno zawodnicy grający, jak też
widzowie i kibice.
Harmonogram korzystania z obiektu i jego urządzeń:
1. Kompleks boisk jest otwarty w następujących godzinach:
od pon.-pt. w godz.

8.00 - 14.00

uczniowie szkół z terenu gminy
Mycielin

dla wszystkich:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

- grupy zorganizowane
- 15.00 - 20.00
- 15.00.- 20.00
-grupy zorganizowane
- 15.00- 20.00
- 14.00- 17.00
- 14.00- 16.00

2. Korzystanie z boisk odbywa się zgodnie z harmonogramem.
3.Zajęcia grup szkolnych, klubów sportowych korzystających z obiektów
sportowych, mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela/ instruktora/
trenera zwanego dla opiekunem grupy.
4. Opiekun grupy reprezentuje grupę przed administratorem oraz odpowiada za
jej bezpieczeństwo.
5. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
6. Grupy zorganizowane i pozostali chętni mogą korzystać z boisk poza
godzinami, w których z obiektu korzystają szkoły z terenu gminy Mycielin.
7. Istnieje możliwość rezerwacji obiektu dla grup zorganizowanych u instruktora
środowiskowego (animatora) oraz administratora.
8. Istnieje możliwość odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć w obiekcie w
celu przeprowadzenia imprez sportowo rekreacyjnych, widowiskowych i innych
po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanym.
9. Zajęcia sportowe odbywają się w ww. terminach ich koordynacją zajmuje się
instruktor środowiskowy (animator).
10. Korzystanie z obiektu odbywa się w grupach zorganizowanych, w których
winna być jedna osoba współpracująca z instruktorem środowiskowym

(animatorem).
11. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru
(dziennika) użytkowników prowadzonego przez instruktora środowiskowego
(animatora).
12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor
środowiskowy (animator) obiektu może zawiesić lub odwołać zajęcia sportowe
w całym obiekcie.
13. Osoby przebywające na całym obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń
socjalnych za zgodą instruktora środowiskowego (animatora).
14. Godziny otwarcia obiektu mogą ulec zmianie.
Zakres odpowiedzialności:
1. Za uczniów korzystających z obiektu podczas zajęć edukacyjnych odpowiada
prowadzący zajęcia nauczyciel posiadający stosowne uprawnienia.
2. Za osoby nieletnie korzystające z obiektu poza godzinami pracy szkół
odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
3. Osoby dorosłe korzystają z obiektu na własna odpowiedzialność.
4. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu Gmina oraz
instruktor środowiskowy(animator) nie ponosi odpowiedzialności.
5. Gmina oraz instruktor środowiskowy (animator) nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystanie z obiektu
zgodnie z przeznaczeniem zabrania się:
a) używanie butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i używania na obiekcie sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem
boisk np.: rower, motorower, deskorolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk,
d) wchodzenie na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
e) wnoszenie jedzenia oraz żucia gumy,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków
odurzających,
g) zaśmiecania obiektu i wnoszenia napojów w naczyniach szklanych,
h) wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,
i) wprowadzenia i wnoszenia zwierząt,
j) przeszkadzanie w zajęciach lub rozgrywkach,
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora środowiskowego(animatora).
l) wnoszenie na obiekt petard, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
Na terenie całego obiektu nie mogą przebywać osoby:
1. Znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających,
2. Zakłócające porządek i używające wulgarnego słownictwa,
3. Po zmroku osoby poniżej 12 roku życia za wyjątkiem zorganizowanych grup
sportowych.
Warunkiem korzystania z obiektu jest:
1. Posiadanie dopuszczalnego na obiekcie obuwia i stroju sportowego,
2. Używanie na boisku obuwia bez korków lub obuwia halowego.
Rozstrzygnięcia dotyczące warunków korzystania z obiektu podejmuje
instruktor środowiskowy gospodarz boiska, który może w zależności od
sytuacji:
1. Nakazać zmianę obuwia sportowego.
2. Zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie.
3. Nakazać opuszczenie terenu całego obiektu.

4. Wezwać Policję.
Uwagi końcowe:
1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w
szczególności do uwag i podporządkowania się poleceniom instruktora
środowiskowego(animatora) .
2. Korzystający z boiska powinien sprawdzić jego stan techniczny oraz stan
techniczny wyposażenia boiska przed rozpoczęciem rozgrywek. W przypadku
zauważenia usterek powinien niezwłoczne zawiadomić o nich instruktora
środowiskowego(animatora).
3. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z
obiektu i znajdującego się tam wyposażenia odpowiadają korzystający, a w
przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.
4.Sprawy dyskusyjne nie objęte regulaminem rozstrzyga instruktor środowiskowy
(animator).

