REGULAMIN
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pobiednej
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Informacja o godzinach otwarcia obiektu oraz harmonogramie zajęć jest podawana do publicznej wiadomości.
Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
Kiedy mowa w regulaminie o administratorze należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury i Sportu (OKiS) w Leśnej.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.
Obiekt jest całoroczny
a) dla grup zorganizowanych i szkół - na podstawie odrębnie poczynionych uzgodnień (w oparciu o przyjęty harmonogram
zajęć),
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych – w dniach i godzinach otwarcia.
6. Administrator zastrzega, iż obiekt będzie nieczynny w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających
właściwe i bezpieczne korzystanie.
7. Zasady korzystania z obiektu przez kluby sportowe z terenu gminy Leśna:
a) kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie gminy Leśna mogą korzystać z obiektu do celów treningowych,
po uprzednim zapisaniu się u administratora obiektu,
b) każdy klub sportowy z terenu gminy Leśna może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności; harmonogram
rezerwacji należy ustalać z administratorem obiektu na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,
c) w przypadku korzystania przez klub sportowy tylko z jednego elementu obiektu sportowego, pozostałe miejsca są dostępne
dla mieszkańców.
8. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora.
9. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą pracownika obsługi obiektu lub innych
upoważnionych osób.
10. Ustala się dni, w których obiekt będzie nieczynny:
a) 1 stycznia (Nowy Rok),
b) 15 sierpnia,
TELEFONY ALARMOWE
c) 1 listopada, 11 listopada,
997 - Policja
d) Święto Bożego Ciała,
998 - Straż pożarna
e) 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia),
999 - Pogotowie ratunkowe
f) 25 – 26 grudnia (Święta Bożego Narodzenia),
g) Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota,
h) Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
11. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu, korzystania
ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Obiekt jest miejscem przeznaczonym do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
i oświatowych.
13. Obiekt jest przeznaczony dla następujących dyscyplin sportowych: koszykówka, siatkówka, tenis, piłka ręczna.
14. Nawierzchnie sportowe są przeznaczone wyłącznie do celów sportowych. Na nawierzchnie z trawy syntetycznej wstęp mają
jedynie osoby w obuwiu sportowym.
15. Na nawierzchniach z trawy syntetycznej zabroniona jest jazda na rolkach, deskorolkach, rowerach, motocyklach, samochodach.
Sprzęt sportowy wydaje trener, nauczyciel, instruktor lub inna osoba upoważniona. Pobierający sprzęt po zakończeniu
użytkowania zobowiązany jest go zdać.
16. Korzystający zobowiązani są do zgłaszania administratorowi obiektu każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń, sprzętu
sportowego lub innych elementów zagospodarowania terenu a w szczególności uszkodzeń oraz zanieczyszczeń nawierzchni
z trawy syntetycznej.
17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
b) wnoszenia na teren obiektu opakowań szklanych i metalowych,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) wprowadzania zwierząt,
e) wchodzenia na ogrodzenie, urządzenia sportowe, zwisania na siatkach i piłkochwytach,
f) wnoszenia broni oraz innego niebezpiecznego sprzętu,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności administratora obiektu lub opiekuna,
i) wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia administratora obiektu,
j) przebywania na kompleksie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,
k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
19. Administrator obiektu może w razie stwierdzenia uchybień w korzystaniu zakazać dalszego użytkowania obiektu.
20. W przypadku stwierdzenia działań naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu trener, nauczyciel, instruktor lub inna
osoba upoważniona mogą w stosunku do osób występujących wbrew Regulaminowi:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę za niewłaściwe i niezgodne z Regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie obiektu,
d) zakazać dalszych wstępów na obiekt,
e) wezwać Policję.
21. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej organizator.
22. Korzystający z boiska wielofunkcyjnego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów
bhp i ppoż., a w szczególności poleceń osób prowadzących zajęcia, instruktorów, trenerów i administratora.
23. Obiekt jest monitorowany.
24. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy
poinformować: OKiS w Leśnej - tel. 75 721 15 79 lub Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pobiednej – tel. 75 784 55 82 lub policję
- 997 lub straż pożarną – 998 lub pogotowie ratunkowe – 999.

