REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica w Gąbinie.
2. Każdy, kto przebywa na terenie kompleksu sportowego zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
3. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z
kompleksu sportowego.
4. Kompleks sportowy udostępniony jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
w następujących terminach:
a) od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 20.00
b) w weekendy obiekty sportowe są udostępnione są wg. harmonogramu
Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych:
a) dla klientów indywidualnych koszt za korzystanie z kompleksu sportowego za 1 godzinę wynosi:
- po wcześniejszym złożeniu wniosku wraz z harmonogramem, opłata zostanie ustalona
indywidualnie w zależności od czasu korzystania z obiektu.
- osoba dorosła: 5 zł
- osoba niepełnoletnia: bezpłatnie
- osoba niepełnosprawna: bezpłatnie
b) dla grup zorganizowanych korzystanie z kompleksu sportowego (tj. komercyjne szkółki piłkarskie,
kluby sportowe itp.) jest odpłatne
Osoba, chcąca korzystać z kompleksu sportowego po okazaniu dokumentu tożsamości pobiera klucz,
za który ponosi odpowiedzialność oraz wpisuje się do rejestru użytkowników znajdujący się na
dyżurce w budynku szkoły.
c) w wyjątkowych sytuacjach można wnioskować o nieodpłatne korzystanie.
d) zwolnieni z opłaty są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujących na
terenie Gminy Gąbin , korzystający z obiektu pod opieką osoby pełnoletniej.
5. Każdy kto korzysta z kompleksu sportowego zobowiązany jest do:
a) zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami,

b) zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
c) osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
6. Na terenie kompleksu sportowego 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. 2009, Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 26.10.1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230 z
późniejszymi zmianami,
c) używania butów piłkarskich na korkach, kolców itp.,
d) jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach itp.,
e) wprowadzania zwierząt,
f) używania wyposażenia kompleksu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
g) zaśmiecania terenu.
7. Osoby korzystające z kompleksu sportowego 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 obiektu sportowego.
8. Za ewentualne zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z kompleksy sportowego,
odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich
prawni opiekunowie.
9.Osoby korzystające z bieżni obowiązuje czyste obuwie sportowe dostosowane do nawierzchni
tartanowej.
10. Osoby trenujące indywidualnie powinny dostosować się do grup zorganizowanych.
11. 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

Aneks nr 1/2019
z dnia 16.10.2019r.
w sprawie: zmiany w Regulaminie Korzystania z Kompleksu Sportowego.

I. Aneks wprowadza do Regulaminu Korzystania z Kompleksu Sportowego
następujące zmiany:
1. Znosi opłatę za korzystanie z kompleksów sportowych.
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

