Bytom, dnia 31.03.2014r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„ORLIK – 2012”
1. Boiska sportowe „Orlik 2012” zwane dalej Obiektem prowadzone są w imieniu
Gminy Bytom przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Bytomiu
przy ul. Parkowej 1.
2. W skład obiektu wchodzi:
a) boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
b) boisko wielofunkcyjne ( koszykówka, siatkówka ) o nawierzchni poliuretanowej
c) zaplecze socjalne.
3. Obiekt czynny jest codziennie od godz. 8:00 do 22:00 w następujących terminach:
a) w trakcie roku szkolnego boiska zarezerwowane są na zajęcia szkolne
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
b) zajęcia pod kierunkiem trenera środowiskowego:
od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 22:00
soboty: po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym i pracownikiem
niedziele: po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym i pracownikiem
c) osoby indywidualne, grupy niezorganizowane ćwiczące bez trenera
środowiskowego:
w soboty i niedziele w pozostałych godzinach.
4. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z
obiektu (rezerwacji można dokonywać tylko na godz. 20:00 – 21:30).
5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy
lub pracownik obsługi może zabronić korzystania z boisk.
6. Dopuszcza się możliwość dokonywania rezerwacji boisk u trenera
środowiskowego lub pracownika obsługi – osobiście na obiekcie.
7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
8. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju
i obuwia sportowego.
9. 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 boisk,
d) wchodzenia na urządzenia sportowe ( bramki, kosze itp.) i ogrodzenie,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających,
f) przeszkadzanie w zajęciach lub grze innym użytkownikom, zakłócania porządku
( między innymi używania słów wulgarnych, kłótnie, bójki itp.)
g) przebywanie na obiekcie osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków
odurzających,
h) wprowadzania na obiekt zwierząt.
10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie jedynie pod opieką
pełnoletniego opiekuna.
11. Trener środowiskowy lub pracownik obsługi ma prawo wezwać do
natychmiastowego opuszczenia obiektu osoby nie stosującej się do
regulaminu i zasad społecznego współżycia.
12. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione bez opieki oraz za szkody powstałe w wyniku działania
osób trzecich.
13. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i ryzyko
oraz odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w mieniu i na osobach
trzecich na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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