REGULAMIN PORZĄDKOWY
„Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012”
„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla
rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego.
„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” składa się z:
boiska do piłki nożnej – pole gry 56 m x 26 m,
boiska wielofunkcyjnego – pole gry 28,1 m x 15,1 m.
Administratorem „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” jest
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą przy ul. Walkowskiego 1
tel. 12 / 282 – 14 – 65 wew. 23
1. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny
otwarcia obiektu: 8:00 - 22:00).
2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne, po wcześniejszym zapoznaniu
się z niniejszym regulaminem.
3. Boiska dostępne są:


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 (podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół lub
przedszkoli Gminy Krzeszowice w okresie roku szkolnego), po wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym
pracownikiem CKiS,



dla wszystkich chętnych od godz.15:00.

4. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Dyrektor CKiS w Krzeszowicach może zawiesić
korzystanie z obiektu.
7. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji boiska u wyznaczonego pracownika CKiS, w systemie
jesień/zima, wiosna/lato w wyznaczonym do tego terminie.
8. W przypadku dwukrotnego niepoinformowania o nieobecności w rezerwowanym terminie, rezerwacja przepada.
9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych, tj. szatni i toalet.
10. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku
piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania
się:


korzystania z boisk bez zgody wyznaczonego pracownika CKiS,



używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,



użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower,



deskorolka, rolki itp.,



niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,



wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,



palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających lub podobnie



działających substancji,



zaśmiecania,



przeszkadzania w zajęciach lub grze,



zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,



przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku (bez opiekuna),



wprowadzania zwierząt.

13. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje pracownik CKiS, który w zależności od sytuacji może:


nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,



zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,



nakazać opuszczenie terenu boisk,



wezwać firmę ochroniarską oraz Straż Miejską.

14. Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu.
15. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu i wyposażenia przed
przystąpieniem do zajęć.
16. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.
17. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi
nauczyciel, w trakcie zajęć pozalekcyjnych – trener, instruktor, animator sportu lub inna osoba odpowiedzialna za
grupę.
18. Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest zobowiązany powiadomić
pracownika CKiS o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do zgłaszania pracownikowi CKiS każdego zauważonego uszkodzenia
sprzętu sportowego.
20. Za zniszczenia powstałe w trakcie użytkowania obiektu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
21. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje pracownik CKiS.
22. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
23. Kluby sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Krzeszowice mogą nieodpłatnie korzystać z boiska
wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych w godz. 8:00 – 15:00, po uprzednim
zarezerwowaniu boiska u pracownika CKiS.
24. Użytkownik ma obowiązek wpisania się do zeszytu użytkowników po odbytych zajęciach.
25. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag wyznaczonego
pracownika CKiS.
26. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
27. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązują się do zapoznania z powyższym regulaminem i przestrzeganiem
go.
28. Skargi i wnioski przyjmuje administrator obiektu.
Telefony kontaktowe:
Administrator obiektu 662 – 942 – 351
Rezerwacja (pon. – pt., godz. 8 -16) 602 – 726 – 343 lub 12 / 282 – 14 – 65
Straż miejska 12 / 282 – 14 – 77

