
Załącznik do Zarządzenia nr 1/2010 
Dyrektora Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu  
z dnia 30 marca 2010 r. 

 

REGULAMIN  KOMPLEKSU  SPORTOWEGO                    

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 

 

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

w Nowym Tomyślu. 

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po 

wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 

3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

4. Boiska są czynne w następujących terminach i godzinach: 

   a/ boiska dostępne dla Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w dniach, w których odbywają 

się zajęcia szkolne: 

   poniedziałek - piątek: godz. 8:00 – 16:00 

   b/ boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 

   poniedziałek - piątek: 16:00 – 22:00 

   sobota - niedziela: 10:00 – 22:00 

W dni powszednie w godz. 16:00 – 20:00 , oraz w niedziele i święta w godz. 10:00 – 

18:00 sprawowany jest w kompleksie nadzór instruktorsko – pedagogiczny. 

5. Godziny otwarcia kompleksu mogą ulec zmianie. 

6. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator kompleksu lub 

instruktor sportu może zabronić korzystania z boisk. 

7. Istnieje możliwość rezerwacji korzystania z boiska u administratora kompleksu lub 

instruktora sportu. 

8. Możliwa jest zmiana harmonogramu najmu lub odwołanie zajęć. 

9. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru 

użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu. 

10. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. Za 

rzeczy pozostawione w szatni administrator kompleksu nie odpowiada. 

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego: 

   a/ na boisku trawiastym dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa 

sztucznego lub obuwie typu halowego, 

   b/ na boisku poliuretanowym dopuszcza się obuwie typu halowego (płaska podeszwa). 

12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie 

z przeznaczeniem. 

13. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt, po zakończeniu zajęć, 

zobowiązany jest go zdać. 

14. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 

udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

15. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania, każdego zauważonego 

uszkodzenia  urządzeń lub sprzętu sportowego, instruktorowi sportu. 

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się:                                                                                                                                                                



a/    używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

   b/ wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,      

np. rower, motorower, rolki, deskorolki, itp., 

   c/ niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

   d/ wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

   e/ żucia gumy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

   f/ zaśmiecania, 

   g/ przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

   h/ zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

   i/ wprowadzania zwierząt, 

   j/ korzystania z boisk bez zgody administratora kompleksu lub instruktora sportu, 

   k/ przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 

17. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 16 regulaminu 

korzystania z boisk podejmuje administrator kompleksu lub instruktor sportu, który w 

zależności od sytuacji może: 

   - nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

   - zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

   - nakazać opuszczenie terenu boisk, 

   - zakazać dalszych wstępów na kompleks. 

18. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 4a/: 

   a/ administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w 

trakcie korzystania z obiektu, 

   b/ użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają 

materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

   c/ poza godzinami, w których odbywa się nadzór instruktorsko – pedagogiczny, 

wszelkie ryzyka związane ze skutkami przebywania na terenie kompleksu sportowego 

osób małoletnich oraz odpowiedzialność za szkody z tym związane ponoszą ich rodzice 

lub prawni opiekunowie. 

 19.  Prowadzący zajęcia /nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy, 

rodzic/ jest zobowiązany powiadomić administratora kompleksu o każdym zaistniałym 

wypadku lub kontuzji ćwiczącego. 

 20. Prowadzący zajęcia opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą był 

odpowiedzialny. 

 21. Korzystający z kompleksu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminu, przepisów ppoż., bhp, a w szczególności do uwag administratora kompleksu 

i instruktora sportu. 

 22. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze 

postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze 

postępowania karnego. 

 23. Wejście na kompleks sportowy traktowane jest, jako pełna akceptacja postanowień 

powyższego regulaminu. 

 

Administrator obiektu 


