ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA
W GĄBINIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego Zespołu Szkół
im. St. Staszica w Gąbinie w skład którego wchodzą:
- boisko do piłki nożnej
- boisko do piłki ręcznej
- boisko do koszykówki
- dwa korty tenisowe
- bieżnie lekkoatletyczne
- miejsce do skoku w dal
- miejsce do pchnięcia kulą
2. Kompleks sportowy jest obiektem wykorzystywanym przede wszystkim
do prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych szkolnych, międzyszkolnych zawodów,
rozgrywek sportowych
dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
3. Każdy kto przebywa na terenie kompleksu sportowego zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu oraz uwag pracowników szkoły.
4. Boisko jest monitorowane przez 24 godziny na dobę w celu zapewnienia właściwego korzystania z
obiektu.
5. Boisko jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku:
a. w okresie: kwiecień, maj, czerwiec

15.00 – 21.00

sobotę i w niedzielę

18.00 – 21.00

b. w okresie lipiec, sierpień

08.00 – 15.00 oraz 18.00-21.00

sobotę i w niedzielę

18.00 – 21.00

c. w okresie wrzesień, październik

15.00 - 21.00

sobotę i w niedzielę
d. w okresie listopad - marzec

18.00 – 21.00
nieczynne

6. Szkoła udostępnia tylko teren kompleksu sportowego.
7. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z
kompleksu sportowego.
8. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
§2
1. Osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu sportowego bezpłatnie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu sportowego tylko i wyłącznie pod opieką
osoby pełnoletniej.
3. Osoba chcąca korzystać z kompleksu sportowego wpisuje się do rejestru użytkowników
znajdującego się u osoby nadzorującej obiekt – w dyżurce szkoły budynek B.
4. Korzystający w przypadku zauważenia usterek na terenie obiektów sportowych zobowiązany jest
zgłosić ten fakt osobie wpisującej do rejestru użytkowników.
5. Grupy zorganizowane tj. kluby sportowe, szkolne kluby sportowe, szkółki i akademie piłkarskie,
nieformalne drużyny sportowe chcące korzystać z obiektu zobowiązane są do wcześniejszego złożenia
podania wraz z harmonogramem.
6. Sposób korzystania z kompleksu sportowego dla w/w grup komercyjnych ustalany jest
indywidualnie po uprzednim złożeniu podania.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
§3
W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
1. wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe (bramki, siatki),
2. przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
3. zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności,
4. niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
5. korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,
6. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
7. palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
8. wprowadzania zwierząt,
9. wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami i samochodami,
10. palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
11. wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych
podobnie działających substancji,
12. wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska,
13. wstępu na teren szkolny i przebywania na kompleksie sportowym poza wyznaczonymi godzinami,
14. przeszkadzania innym w zajęciach.

§4
Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.

§5

Na teren obiektu sportowego można wchodzić tylko w odpowiednim obuwiu sportowym o płaskiej
podeszwie.

§6
Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
2. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.
2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania kompleksu sportowego i jego wyposażenia
odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób
niepełnoletnich, osoba pod której opieką znajdowała się osoba niepełnoletnia.
3. W przypadku samowolnego wejścia osoby niepełnoletniej i wyrządzenia szkód odpowiedzialność
finansową ponosi opiekun prawny.
4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów
p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez pracownika Szkoły oraz zachowanie porządku,
czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
5. W przypadku nie wpisanie się do rejestru użytkowników oraz samowolnego wtargnięcia na teren
obiektów sportowych pracownik szkoły ma prawo i obowiązek wezwać Policję.
6. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno-administracyjnej.
7. Wykaz telefonów alarmowych:
Policja – 997, tel. kom. – 112,
Straż Pożarna – 998,
Pogotowie Ratunkowe – 999
Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
do godz. 15.00 tel.24 277 10 49 wew. 30
po godz. 15.00 tel. 795 121 798
Soboty i niedziele od godz. 18.00-21.00 tel. 795 121 798

