REGULAMIN
KORZYSTANIA Z WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W RAJSKU
1. Wej cie na obiekt jest równoznaczne z przyj ciem i przestrzeganiem regulaminu.
2. Boiska s czynne w nast puj cych terminach:
a) planowe zaj cia szkolne dla uczniów Zespo$u Szkó$ w Rajsku
00
00
- poniedzia$ek- pi tek godz. 8 - 16
b) boiska dost pne dla wszystkich ch tnych:
00
- poniedzia$ek - pi tek godz. 16 - do zmierzchu
- w razie potrzeby dni i godziny udost pnienia mog ulec zmianie.
3. W miesi cach lipcu i sierpniu obowi zuje odr bny harmonogram korzystania z obiektu.
4. Boisko sk$ada si z boiska do pi$ki r cznej, pi$ki siatkowej, pi$ki koszykowej, kortu do tenisa.
5. Osoby korzystaj ce z boisk obowi zane s do wpisywania si do "Rejestru u1ytkowników"
prowadzonego przez pracownika obs$ugi kompleksu boisk sportowych oraz do niezw$ocznego
zg$aszania pracownikowi obs$ugi uszkodze2 ujawnionych po poprzednich u1ytkownikach lub
powsta$ych w wyniku korzystania z boiska.
6. Pojedyncze rezerwacje nale1y zg$asza4 wcze niej do Rejestru u1ytkowników, natomiast sta$e
korzystanie w okresach d$ugoterminowych odbywa si na podstawie umowy.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
8. W celu zapewnienia bezpiecze2stwa u1ytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania si :
a) u1ywania butów pi$karskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i u1ytkowania sprz tu innego ni1 zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki, wózki dzieci ce itp.,
c) niszczenia urz dze2 sportowych i p$yty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urz dzenia sportowe,
e) palenia tytoniu, spo1ywania alkoholu, wnoszenia jedzenia oraz 1ucia gumy, (napojów
ch$odz cych nie mo1na spo1ywa4 na p$ytach boiska),
f) za miecania, wnoszenia opakowa2 szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zaj ciach lub grze,
h) zak$ócania porz dku i u1ywania s$ów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierz t,
j) korzystania z boisk bez zgody pracownika szko$y,
k) korzystania z boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem,
l) niszczenia zieleni wokó$ boiska.
9. Rozstrzygni cia dotycz ce zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje
pracownik szko$y, który w zale1no ci od sytuacji mo1e:
- nakaza4 zmian obuwia sportowego i stroju,
- zwróci4 uwag na niew$a ciwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
- nakaza4 opuszczenie terenu boisk i szko$y.
10. Za bezpiecze2stwo uczestników odpowiedzialno 4 ponosi wy$ cznie osoba organizuj ca zaj cia
rekreacyjno -sportowe (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy).Obowi zkiem tej osoby jest
ka1dorazowe sprawdzenie przed zaj ciami boiska pod wzgl dem ewentualnych zagro1e2
bezpiecze2stwa. Wszelkie uwagi powinny by4 natychmiast zg$aszane obs$udze boiska.
11. Ka1de uszkodzenie sprz tu lub boiska nale1y zg$asza4 prowadz cemu zaj cia lub pracownikowi
szko$y. Natychmiastowemu zg$oszeniu podlegaj równie1 ewentualne skaleczenia i urazy
12. Nad prawid$owym korzystaniem z urz dze2 sportowych oraz p$yty boiska czuwa pracownik szko$y.
Osoby korzystaj ce z boiska zobowi zane s do podporz dkowania si jego poleceniom.
13. Korzystanie z boisk jest ogólnodost pne i nieodp$atne dla mieszka2ców gminy Opatówek.
14. Korzystaj cy z obiektu s zobowi zani do przestrzegania niniejszego regulaminu, oraz
stosowania si do uwag i zalece2 pracownika obs$uguj cego boiska.
15. Pracownik szko$y lub opiekun prowadz cy zaj cia jest zobowi zany do bezzw$ocznego
poinformowania dyrektora szko$y o ewentualnych zniszczeniach i szkodach oraz innych
zdarzeniach niezgodnych z ustaleniami niniejszego regulaminu.
16. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych kompleks boisk jest zamkni ty.

TELEFONY ALARMOWE
Telefon ratunkowy .....................112
Pogotowie Ratunkowe...............999
Stra1 Po1arna ............................998
Policja ........................................997
Pogotowie energetyczne ...........991
TELEFONY DO ZARZ DCÓW OBIEKTU
Zespó$ Szkó$ w Rajsku ..............(62) 76-18-563
Urz d Gminy w Opatówku.........(62) 76-18-080

