
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”  W HORYŃCU – ZDROJU 

 

1. Administratorem kompleksu  boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” jest Szkoła 

Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Horyńcu – Zdroju, reprezentowana przez dyrektora. 

2. Boiska czynne są: 

a) w dni nauki szkolnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku w godzinach 

ustalonych w harmonogramie – opracowanym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Horyńcu – Zdroju dla uczniów Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju,  

b) codziennie w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku w godzinach od 15:00 do 21:00 

dla pozostałych grup zorganizowanych, zgodnie z zawartymi porozumieniami.  

3. Boiska dostępne są: 

a) dla dzieci i młodzieży szkół z terenu gminy Horyniec – Zdrój w okresie roku szkolnego  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:00 – dzieci i młodzież korzystają z boisk pod 

opieką nauczyciela  wychowania fizycznego,  

b) dla wszystkich pozostałych osób/grup zorganizowanych codziennie w godzinach od 15:00 -20:30 

zgodnie z zawartym z Administratorem porozumieniem i ustalonym harmonogramem,  

c) dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych codziennie w ustalonych godzinach w ramach 

zajęć sportowych prowadzonych przez  Lokalnego Animatora Orlika.  

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Lokalny Animator Orlika może zawiesić      

 korzystanie z obiektu.  

5. Osoby korzystające z boisk sportowych/opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są  

do wpisu do rejestru użytkowników, prowadzonego przez Lokalnego Animatora Orlika.  

6. Dopuszcza się możliwość telefonicznej rezerwacji korzystania z boisk u Lokalnego Animatora Orlika.  

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych: szatni i toalet.  

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia 

sportowego: 

a) boisko do piłki nożnej – obuwie przeznaczone do gry na nawierzchni „sztuczna trawa” lub obuwie 

typu „halowego”.  Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z boiska w obuwiu piłkarskim (korki, 

kolce, itp.)! 

b) boisko wielofunkcyjne – obuwie typu halowego.  



10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i prawidłowego korzystania z kompleksu boisk 

sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się:  

a) korzystania z boisk bez zgody Lokalnego Animatora Orlika, 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego  z przeznaczeniem boisk  

np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp., 

c) wjazdu samochodami, motocyklami i innymi pojazdami mechanicznymi oraz wprowadzania 

zwierząt na teren kompleksu Orlik 2012 (w godzinach od 15:00 do 21:00 Administrator udostępnia 

użytkownikom kompleksu boisk parking szkolny), 

d) niszczenia urządzeń sportowych, płyty boisk, ogrodzenia i pomieszczeń socjalnych, a także bieżni, 

placu zabaw dla dzieci i budynku szkoły,  

e) wspinania się i wchodzenia na ogrodzenie lub urządzenia sportowe, 

f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie całego kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”, 

g) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, zaśmiecania kompleksu boisk oraz terenu szkolnego,  

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i) przebywania na terenie obiektów pod nieobecność Lokalnego Animatora Orlika. 

11. Lokalny Animator Orlika, w zależności od sytuacji, ma prawo:  

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,  

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,  

c) nakazać opuszczanie terenu boisk i pomieszczeń socjalnych,  

d) wezwać funkcjonariuszy Policji. 

12. Korzystając z obiektów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 

13. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających  

z kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” z naruszeniem zapisów niniejszego regulaminu. 

14. Trzykrotne naruszenie postanowień regulaminu skutkować może zerwaniem porozumienia 

zawartego z Administratorem/ograniczeniem prawa do korzystania z kompleksu „MOJE BOISKO – 

ORLIK 2012”. 

15. Osoby korzystające z kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” z naruszeniem zapisów niniejszego 

regulaminu mogą zostać zobowiązani do pokrycia ze środków własnych wszelkich szkód powstałych 

w wyniku niewłaściwego korzystania z obiektu 

16. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie 

kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. 

Obowiązuje od dni 01 września 2017. 

Traci moc regulamin obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016r. 

 


