
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

Postanowienia ogólne:  

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z obiektów sportowych Zespołu Szkół im. 

Stanisława Staszica w Gąbinie. 

 2. Każdy, kto przebywa na terenie bieżni i/lub płyty boiska, zobowiązany jest do przestrzegania 

postanowień niniejszego regulaminu.  

3. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z 

obiektów sportowych.  

4. Obiekty sportowe udostępnione są w czasie wakacji tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.  

w następujących terminach: 

a) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 oraz 20.00 do 22.00, 

b) w weekendy i święta  obiekty sportowe są niedostępne. 

Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych: 

1. dla klientów indywidualnych  koszt za 1 godzinę  korzystania z kortów tenisowych oraz bieżni: 

       -  osoba dorosła - 10 zł, 

       -  osoba niepełnoletnia  - 5 zł, 

       - osoba niepełnosprawna –nieodpłatnie, 

2.  dla grup zorganizowanych  udostępnienie boisk sportowych i bieżni – nieodpłatnie.  

Osoba, która chce skorzystać z boiska pobiera klucz, za który ponosi odpowiedzialność oraz wpisuje 

się do rejestru użytkowników znajdujący się na dyżurce w budynku szkoły i dokonuje opłaty. 

 5. Każdy kto korzysta z obiektów sportowych zobowiązany jest do:  

a) zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami,  

b) zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, 

 c) dzieci mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.  

6. Na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół zabrania się: 

 a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  

b) używania środków odurzających w tym palenia tytoniu i spożywania alkoholu, w przypadku imprez 

masowych zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez 



masowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),  

c) używania butów piłkarskich na korkach, kolców itp., 

d) zakaz jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach itp., 

e) wprowadzania zwierząt,  

f) używania wyposażenia obiektów sportowych niezgodnie z jego przeznaczeniem,  

g) zaśmiecania terenu.  

7. Osoby korzystające z obiektów sportowych mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników 

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.  Administrator obiektów nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z bieżni i/lub płyty boiska.  

9. Za ewentualne zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z bieżni i/lub płyty boiska, 

odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich 

prawni opiekunowie.  

 10.Osoby korzystające z bieżni obowiązuje czyste obuwie sportowe dostosowane do nawierzchni 

tartanowej.  

11. Osoby trenujące indywidualnie powinny dostosować się do grup zorganizowanych.  

12. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za porządek i bezpieczny przebieg treningu.  

 

TELEFONY ALARMOWE: 

 POGOTOWIE RATUNKOWE - 999  

STRAŻ POŻARNA - 998  

POLICJA - 997  

ALARMOWY dla tel. komórkowych – 112 

 


