
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II WMICHAŁOWICACH

1. Zarządzającym kompleksem sportowo - rekreacyjnym (boiskami, halą pneumatyczną,

bieżnią i skocznią lekkoatletyczną oraz terenem wokół boiska) jest Szkoła

Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach.

2. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Obiekty sportowe i rekreacyjne udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację

zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz klubom

sportowym współpracującym z Zarządzającym.

4. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektów sportowych po wcześniejszej

rezerwacji u osoby odpowiedzialnej i uzgodnieniu warunków z dyrektorem Szkoły.

5. W dni powszednie w godz. od 16.00 do 21.00, a w weekendy w godz. od 9.00 do

21.00 kompleks udostępniany jest mieszkańcom i osobom prywatnym.

6. Korzystający z boiska sportowego zobowiązani są używać własnego sprzętu oraz

odpowiedniego stroju i obuwia sportowego – zalecane są wszystkie typy, rodzaje

i odmiany butów piłkarskich z podeszwą TF/TT – turfy, butów typu halówki

z podeszwą IC/ IN / IT oraz warunkowo lanki z podeszwą typu AG.

7. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu: lanki z podeszwą SG-wkręty/ mixy,

SG-Pro, FG, HG.

8. Korzystający z kompleksu sportowego ponoszą ryzyko związane z amatorskim

i zawodowym uprawianiem sportu.

9. Osoby korzystające z boisk sportowych oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

a) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

b) pozostawiania ładu i czystości po zakończonych zajęciach,

c) natychmiastowego powiadomienia obsługi o wszystkich uszkodzeniach sprzętu,

wyposażenia oraz występujących zagrożeniach.

10. Na terenie kompleksu sportowego obowiązuje:

a) zakaz wjeżdżania na teren kompleksu: rowerami, motorowerami, motocyklami,

monocyklami, skuterami, hulajnogami, na deskorolkach, rolkach itp.,

b) zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt (zakaz nie dotyczy psów

przewodników),



c) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, urządzeń laserowych, źródeł

ognia, materiałów łatwopalnych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

d) zakaz niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk sportowych,

e) zakaz zakłócania porządku i używania wulgarnego słownictwa,

f) zakaz śmiecenia,

g) zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów

alkoholowych lub środków odurzających oraz ich spożywania i wnoszenia na

terenie obiektu,

h) zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

11. W przypadku hali pneumatycznej zabrania się:

a) przebywania na płycie boiska osób trzecich, przeszkadzających w zajęciach lub

grze,

b) nieuzasadnionego korzystania z drzwi awaryjnych znajdujących się z w hali,

c) wrzucania przedmiotów do nadmuchu wentylacyjnego hali,

d) czynności mogących prowadzić do uszkodzenia plandeki lub innych

elementów konstrukcyjnych hali, w szczególności wchodzenia na plandekę lub

liny podtrzymujące konstrukcje hali,

e) dotykania przewodów i urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali,

w szczególności służących do jej oświetlenia.

12. Za rzeczy pozostawione i wnoszone na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego

zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

13. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać

osobie odpowiedzialnej za obiekt.

14. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie

zniszczeń zostanie obciążona materialnie. Za szkody wyrządzone przez osoby

niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

15. Każdy, kto zauważył sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu osób przebywających na

terenie obiektu oraz jakiekolwiek akty wandalizmu, jest zobowiązany niezwłocznie

powiadomić o tym osobę odpowiedzialną i odpowiednie instytucje:

112 nr alarmowy,

999 Pogotowie ratunkowe,

998 Straż pożarna, Policja,

(22) 723-41-70 Policja w Regułach,



513 458 429 Pracownik obsługi.

16. Użytkownicy obiektów sportowych są zobligowani do podporządkowania się

poleceniom obsługi oraz osobie nadzorującej obiekt.

17. Obiekt jest monitorowany i w razie stwierdzenia uchyleń czy niestosowania się do

postanowień niniejszego regulaminu pracownik obsługi może zakazać korzystania

z obiektu.

18. Każdy korzystający z boisk, hali pneumatycznej, bieżni i skoczni jest zobligowany do

zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego zasad.

19. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym

Regulaminie.
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