
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 

,, MOJE BOISKO-ORLIK 2012” W ZAKLIKOWIE 

 

1. Administratorem kompleksu boisk jest Gmina Zaklików. 
2. Boiska czynne są  w następujących terminach:     

 W czasie trwania roku szkolnego: 
a) Poniedziałek-piątek 8.00-14.00 zajęcia szkolne dla uczniów ZSO w Zaklikowie     
b) Boiska czynne są dla wszystkich chętnych : 

Poniedziałek- piątek 14.00-21.sobota według harmonogramu. 
3. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu. 
4. Zajęcia sportowe koordynuje animator sportu. 
5. Osoby korzystające z boiska obowiązane są do wpisywania się do rejestru 

użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu. 
6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i 

obuwia sportowego ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z 
tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 
- używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 
- wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. 
rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 
- niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska, 
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 
- zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 
- przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
- przebywania na terenie boiska osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
- wprowadzania zwierząt, 
- korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 

      9.   Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają 
materialnie za wyrządzone szkody. 

     10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności 
do uwag instruktora sportu. 

     

 



 

 11. Instruktor sportu w zależności od sytuacji może: 

           - nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

      - zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie, niezgodne z regulaminem 

      - nakazać opuszczenie terenu boiska. 

12. Boiska czynne są przez cały tydzień oprócz niedziel w godzinach ustalonych dla każdej 
pory roku odrębnie. Harmonogram ustala animator sportu. W czasie trwania zajęć szkolnych 
z obiektu korzystają wyłącznie uczniowie ZSO Zaklików, oraz uczestnicy zorganizowanych 
zawodów sportowych. 

13. W godzinach od 21.00 do 8.00 obowiązuje kategoryczny zakaz przebywania na terenie 
kompleksu. 

14. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać u gospodarza obiektu. 

 

Kompleks boisk sportowych ORLIK to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i 
wypoczynkowi. 

 

Telefony alarmowe: 

a) Z telefonu stacjonarnego            b) z komórki 112 
999 Pogotowie ratunkowe                                   
998 Straż pożarna 
997 Policja 

UWAGA: O wszelkich zmianach dotyczących godzin otwarcia boisk będziemy informować na 
bieżąco. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2013 

         

 
                                                                                
 


