
Regulamin 
korzystania z kompleksu boisk sportowych 

„Moje boisko – Orlik 2012” 
 

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” służy do celów wypoczynkowych, 
rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności 
publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej. Zespół boisk sportowych składa się z boiska do piłki 
nożnej i boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki i tenisa. 

1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu. 

2. Informację o godzinach otwarcia kompleksu boisk można uzyskać u animatora lub na stronie 
internetowej. 

3. Boiska dostępne są dla: 

a) uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym podczas planowanych 
zajęć szkolnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, 

b) mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe w godzinach pracy animatora, 

c) klubów sportowych działających na terenie gminy, 

d) instytucji i organizacji z terenu gminy. 

4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

5. Rezerwacji boiska można dokonywać osobiście bądź telefonicznie u animatora w godzinach jego 
pracy. Rezerwacja jest możliwa dla minimum 10 osób (w przypadku gier zespołowych). 

6. Oświetlenie boiska jest włączane dla minimum 10 osób.  

7. Istnieje możliwość wypożyczenia piłek i znaczników (osoba wypożyczająca ma obowiązek 
zwrócić animatorowi niezniszczony sprzęt). 

8. Na terenie kompleksu boisk zabrania się: 

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

b) wjeżdżania na teren obiektu pojazdami mogącymi uszkodzić nawierzchnię boiska, 

c) niszczenia urządzeń sportowych, ogrodzenia i płyty boiska, 

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przebywania na terenie kompleksu boisk pod 
wpływem alkoholu, 

f) zaśmiecania, wnoszenia jedzenia i napojów w szklanych opakowaniach,  

g) przeszkadzania w prowadzonych zajęciach lub grze, 

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i) wprowadzania zwierząt, 

j) korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia lub bez zgody animatora. 

9. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają finansowo za 
wyrządzone na nim szkody. Animator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne oraz 
uszczerbek na zdrowiu osób użytkujących obiekt. 

10. Istnieje możliwość korzystania z pomieszczeń socjalnych, po uzgodnieniu z animatorem. 

11. Użytkownicy odpowiadają za czystość w pomieszczeniach socjalnych (szatnia, łazienka) i mają 
obowiązek posprzątać je przed ich opuszczeniem. 

12. Użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu animator może odmówić wstępu 
na obiekt lub nakazać jego opuszczenie. W uzasadnionych przypadkach animator może wezwać 
policję.  

13. Korzystający są zobowiązani do respektowania uwag animatora dotyczących zachowania, 
użytkowania sprzętu i pomieszczeń sanitarnych. 


