REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

1.Kompleks sportowy „Orlik 2012” w Męcinie jest własnością Gminy Limanowa w zarządzie Zespołu
Szkół w Męcinie.
2.Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
3.Do końca roku szkolnego kompleks czynny jest w następujących terminach:
poniedziałek – piątek: od godz. 16:00 - 20:00
sobota – niedziela:

od godz. 14:00 - 20:00

4.Nad prawidłowym korzystaniem z obiektów czuwają zatrudnieni animatorzy sportu.
5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektów przez zorganizowane grupy z
tygodniowym wyprzedzeniem ( rezerwację prowadzi p. Józef Smęda – tel. 506 236 094, od
poniedziałku do piątku )
6. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za
wpis do rejestru wraz z okazaniem przez tą osobę dokumentu potwierdzającego jego tożsamość .
7. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do zgłoszenia animatorowi uszkodzeń ujawnionych po
poprzedniej grupie.
8. Osoby korzystające z kompleksu odpowiadają w całości za wyrządzone przez nich zniszczenia.
9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
10. Uczestników zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe (zabrania się używania butów piłkarskich z
korkami metalowymi)
.11.Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego (piłki, siatka do tenisa ziemnego).
12.Osoby korzystające z obiektów mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych przylegających do
obiektu (szatnie, toalety).
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem
bezwzględnie zakazuje się:
- przebywania na terenie obiektów osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających,
- wnoszenia przedmiotów, które mogą stać się niebezpieczne dla innych użytkowników,
wprowadzania i wnoszenia zwierząt,

-

- wnoszenia i używania na płytach boisk sprzętu niezgodnego z ich przeznaczeniem (rowery, rolki,
deskorolki itp.),
- zaśmiecania, palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzajacych,
- zakłócania porządku, używania wulgarnych słów i zwrotów,

- przeszkadzania grupom zorganizowanym w zajęciach,
- niszczenia sprzętu i płyt boisk,
- przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia,
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
- rozpalania ognisk i grillowania.
14.Postój pojazdów należących do osób korzystających z obiektu możliwy jest tylko na przylegającym
parkingu.
15. Właściciele i zarządzający obiektem nie odpowiadają za wypadki powstałe w trakcie zajęć, oraz
mienie użytkowników
.16.Osoby przebywające i korzystające w sposób niezgodny z regulaminem na żądanie animatora
zobowiązane są
do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i
opuszczenia terenu obiektu.

