
 

 

 

 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK  SPORTOWYCH 

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W  WĄDROŻU WIELKIM 
 

Kompleks  boisk sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012  w Wądrożu Wielkim  jest obiektem użyteczności 

publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej. Służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju 

sportu wśród dzieci i młodzieży. 

  

 

1. Zarządcą „Kompleksu  boisk sportowych ORLIK 2012”, w imieniu Gminy Wądroże Wielkie, jest Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim. 

 

2. Boiska są czynne w następujących terminach: 

 

a. planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Wądrożu 

Wielkim: 

poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 14.30 

b. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:  

poniedziałek – piątek w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne zgodnie  

z  harmonogramem zatwierdzonym przez zarządcę. 

 

3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
 

4. Zajęcia na obiekcie w godzinach popołudniowych i dni wolne organizuje i koordynuje Animator sportu 

– opiekun boisk.  

 

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u zarządcy „Kompleksu  boisk sportowych ORLIK 

2012” . 
 

6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

 

7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Animator sportu może zabronić korzystania z obiektu. 
 

8. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe o miękkiej, 

czystej i płaskiej podeszwie.  

 

9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 
 

10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

11. Sprzęt sportowy pozostaje w dyspozycji Animatora. Po skończonych zajęciach należy zdać pobrany 

sprzęt.  

 

12. Na obiekcie zabrania się:  

 

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

b. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodne z przeznaczeniem boisk, np. rower, 

motorower, deskorolka, rolki itp. 

c. palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, 

d. zaśmiecania i rzucania jakichkolwiek przedmiotów na płytę boisk, 

e. przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

f. zakłócania porządku, 



g. wprowadzania zwierząt, 

h. zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników, 

i. korzystania z boisk bez zgody Animatora. 

j. wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów 

niebezpiecznych, 

k. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

l. wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 

13. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.  

                                                           

14. Zarządca  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez 

użytkowników.  

 

15. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,                                               

odpowiedzialność materialną  w wysokości 100% wartości szkody  ponoszą osoby korzystające. 

W przypadku osób niepełnoletnich - za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie, rodzice. 

 

16. Zarządca i Animator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie 

przez użytkowników. 

 

17. Użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom 

Animatora. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obiekcie Animator może wezwać 

służby porządkowe. 

 

18. Korzystający z kompleksu boisk sportowych zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. i bhp. 

 

19. Korzystający z obiektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

20. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu przyjmuje zarządca w  godzinach 

urzędowania. 

 

 


